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علدددددٙ  2013ْٓىٔدددددُ  30تدددددداعٔاة  دددددْرٗ  

 الع٣قاة املصرٓ٘ د ا٤مرٓكٔ٘

 دكتْر/ ص٣ح مسري البيددددارٚ 

  ٔ د ٘       أسددددتاا مشددددار  العلددددْو السٔاسدددد

د مجَْرٓدددد٘ مصددددر  جامعدددد٘ عْرسعٔددددد 

 العرعٔ٘

 

 :قدم٘امل

ا٤مرٓكٔدددد٘ علددددٕ عدددددد  ترتكددددس السٔاسدددد٘   

مدددددً الددددددّل اقْرٓددددد٘  يدددددا    تل ددددد٘ مدددددً      

العددددداأت ّتدددددمتٕ مصدددددر و مقدمددددد٘ ٍددددد ِ الددددددّلت   

الددددددددا عدددددددداّل صدددددددداى  السٔاسددددددددٔ٘ ا ارجٔدددددددد٘    

ا٤مرٓكٔدددددد٘ ا٢سددددددت ادٗ مددددددً مْقعَددددددا ا  ددددددراو 

العبقددددرٖ ّتاراَددددا العرٓدددد ت عددددً  رٓدددد   لدددد      

ع٣قدددد٘ اسددددماتٔدٔ٘ متعددددددٗ ا ْاىدددد  ّا٤ععدددداد     

معَدددا

(1)

ظدددر ال٢ْٓددداة املت ددددٗ    الددددّر  ت عٔدددن تي

املصدددددددرٖ عكْىدددددددُ: ٓسددددددداٍه و  آددددددد٘ الددددددديظه     

املعتدلددد٘ املْالٔددد٘ عدددات ّٓعندددح علدددٙ كدددب  مجددداح       

الدديظه الرادٓكالٔددد٘ت عنددد٣  عددً كدددٌْ مصدددر أعدددد   

أٍددددددده ركدددددداٜس تي ٔدددددد  اسددددددماتٔدٔتَا ّا  ددددددا   

علٕ مصا َا و امليطق٘

(2)

 . 

ّلقددددد  لددددر ٍدددد ِ الر٠ٓدددد٘ للع٣قدددد٘ دٌّ ت ددددٔري       

ْٓىٔدددُ  30علدددٙ مددددار عقدددْد كاملددد٘ عتدددٙ   ٓددد كر

ت عددددم قامددددر  ددددْرٗ دددددعبٔ٘ دددددامل٘ دعنَددددا      2013

ا دددددددٔ، املصدددددددرٖت أ اعدددددددر  كددددددده الدددددددرٜٔ    

ا٤سدددددددب  يندددددددد مرسدددددددٕ ّمجاعددددددد٘ ا٢ دددددددْاٌ    

املسدددددلنم.  ّلقدددددد اٍددددد  العدٓدددددد مدددددً اقللدددددم      

ا٢سدددددددددددددماتٔدٔم و جمدددددددددددددال استعرا دددددددددددددَه    

لتدددداعٔاة ٍددد ِ الثدددْرٗ علدددٙ الع٣قددداة املصدددرٓ٘ د       

كٔدددددد٘    القددددددْل عددددددمٌ ٍدددددد ِ الثددددددْرٗ قددددددد    ا٤مرٓ

اسددددقطر الدددد  املشددددرّذ ا٤مرٓكددددٕ الدددد ٖ كدددداٌ      

َٓددددل  لدددٕ اكدددم تٔدددار ا٨سددد٣و السٔاسدددٕ مدددً       

ا كددددده و دّل امليطقددددد٘ت ععددددددد اسدددددقا َا ليظددددداو  

عكددده مجاعددد٘ ا٨ دددْاٌ و مصدددرت ّالددد ٚ ٓتن دددْر  

عْلدددددددُ ّعدددددددُ مشدددددددرّذ  عدددددددادٗ ٍٔكلددددددد٘ الشدددددددر    

ا٤ّسدددددددددددن ّعقدددددددددددا  للنيظدددددددددددْر ا٢سدددددددددددماتٔدٕ 

مرٓكدددددٕا٤

(3)

ت كندددددا قندددددر آندددددا الثدددددْرٗ علدددددٙ   

مشددددددددرّعا  أمرٓكٔددددددددا  صددددددددَْٔىٔا    دددددددددرت سددددددددعر    

ال٢ْٓددددددداة املت ددددددددٗ  لتي ٔددددددد ِ عددددددد  ا ناعددددددد٘    

لتقسدددددٔه ّت تٔدددددر عدددددددا  مدددددً الددددددّل العرعٔددددد٘      

لصدددال ال٢ْٓددداة املت ددددٗ ّعل اٍٛدددات عنددد٣  عدددً      

 اعقادٍا  دارٗ الرٜٔ  

أّعامدددددا علٔ دددددا  ٍامدددددا  عدددددهت كددددداٌ ٓعدددددْل علٔدددددُ      

تي ٔددددددد  كاعددددددد٘ املصدددددددال ا٤مرٓكٔددددددد٘  كدددددددثريا  ل

ّا٨سرأٜلٔ٘ و امليطق٘

(4)

 . 

ّمدددددً  دددددهت أعدددددد ر تلددددد  ا٨ اعددددد٘ ىْعدددددا  مدددددً      

ا٢رتبددددددا  و صدددددد ْل ا٨دارٗ ا٤مرٓكٔدددددد٘ت عكدددددداٌ 

رد ال عدددددح  اٍَدددددا دددددددٓد ا٢ى عدددددال ّالعصدددددبٔ٘   

ّالتدددددددْترت ّاسدددددددتنر املْقددددددد  ا٤مرٓكدددددددٕ قراعددددددد٘  

العدددددددامم ٓعددددددداىٕ عالددددددد٘ مدددددددً عددددددددو التدددددددْا ٌ      

ة  ٣عددددددا الع٣قدددددداة املصرٓ٘ددددددد  ّالتخددددددبنت مددددددر

ا٤مرٓكٔددددددد٘  رعلددددددد٘ مدددددددً الندددددددباعٔ٘ ّعددددددددو     

الْ دددْح ّالدددمدد ع عدددح عامدددح امل اجدددمٗت ٍّدددْ مدددا       

اسددددددددتلسو ععنددددددددا  مددددددددً الْقددددددددر كددددددددٕ تدددددددددر   

ّتسدددتْع  ا٨دارٗ ا٤مرٓكٔددد٘ كيددددُ ّعقٔقددد٘ مددددا    

جرٚ

(5)

 . 

ّو ا دددار ياّلددد٘ عَددده أععددداد التبدددآً و الدددر٠ٚ      

 دددددمٗت عدددددم القددددداٍرٗ ّّادددددديطً  ددددد٣ل ٍددددد ِ ال   

ميكددددددً القدددددددْلت عدددددددمٌ الر٠ٓدددددد٘ ا٤مرٓكٔددددددد٘ قدددددددد   

اسدددتيدة    كدددٌْ ّادددديطً د مدددً ميظْرٍدددا د               

ت عيددددما عثدددر  2011ٓيدددآر  25قدددد سددداٍنر و  دددْرٗ   

الدددددددرٜٔ  ا٤سدددددددب  مبدددددددار  علدددددددٙ ا٢سدددددددتداع٘    

ملطالدددددد  املصددددددرٓمت ّ دددددد ر و الدددددد  الْقددددددر     

 لٔددد  اسدددماتٔدٕ مَدددهت كددداٌ ٓعتندددد علٔدددُ و   

مدددددار  ٣ دددد٘ ع ددددا مصددددا َا و امليطقدددد٘ علددددٙ  

عقدددددْدت كندددددا رأة ال٢ْٓددددداة املت ددددددٗ أٌ مجاعددددد٘ 

٘  ال ملاىٔدددددددد٘   ا٨ ددددددددْاٌ قددددددددد عددددددددا ة ا٤كثرٓدددددددد

ّالرٜاسددددد٘ عدددددً  رٓددددد  اىتخاعددددداة دميقرا ٔددددد٘.    

ّع ددددددد  اليظدددددددر عدددددددً قصدددددددْر ا٤داٛ السٔاسدددددددٕ   

للدناعددددد٘ و م١سسددددد٘ الرٜاسددددد٘ت ع ىَدددددا كاىدددددر    

ٗ   عطددددددداٛ مرسدددددددٕ ال رصدددددددد٘ت      ت ندددددددح  دددددددرّر

  ّ   ّا٢عتكددددددددددددددددداو و اليَآددددددددددددددددد٘    صددددددددددددددددديد

ا٢ىتخاعاة

(7)

 . 

ّعقددد  الددد  عاتدددر الع٣قددد٘ عدددم اليظددداو ا دٓدددد      

و مصدددددددر ّال٢ْٓددددددداة املت ددددددددٗ أكثدددددددر تم مدددددددا ت   

٢سددددٔنا مدددد  التلددددْٓ  ا٤مرٓكددددٕ املسددددتنر عْرقدددد٘   

املسددداعداة للنددد ن علدددٙ اليظددداو املصدددرٖ.  ّمدددً     
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 دددهت أصدددب  التسدددا٠ل الدددرٜٔ   ددد٣ل ٍددد ِ ال دددمٗ   

القدددداٍرٗ  ٓتن ددددْر عددددْل ا ٔدددداراة املتاعدددد٘ أمدددداو   

للتعامدددددددح مددددددد  ّادددددددديطًت ّمأٍددددددد٘ املسددددددداعاة    

املسدددددنْح عَدددددا للت دددددر  ععٔددددددا  عدددددً السٔاسددددداة     

ا٤مرٓكٔددد٘ت ٍّددددْ مددددا سددددت اّل الدراسدددد٘ ا٢جاعدددد٘  

 علٔ٘ ٢عقا  .

 :مشكل٘ الدراس٘

تكنددددددددددً املشددددددددددكل٘ ا٤ساسددددددددددٔ٘ عدددددددددد ِ    

الدراسددددددد٘ و  بٔعددددددد٘ الع٣قددددددداة املصدددددددرٓ٘ د               

ا٤مرٓكٔدددد٘ الددددا تتسدددده عقدددددر كددددبري مددددً عدددددو     

التددددْا ٌ ّا٢ ددددت٣لت ّالددددا انددددح عددددم  ٔاتَددددا     

عددددد ّر ا ددددد٣ل ّتعدددددارا املصدددددال عدددددمكثر مدددددا   

انددددح مددددً جْاىدددد  التْاعدددد  ّا٢ت ددددا ت ٍّددددْ مددددا   

ت 2013ْٓىٔددددددُ  30عددددددسح عْ ددددددْح و أعقددددددا   ددددددْرٗ   

عٔددددن اقدددددمر ال٢ْٓدددداة املت دددددٗ علددددٙ اسددددتخداو   

أعدددددددد أٍددددددده أدّاتَدددددددا الندددددددا ط٘ علدددددددٙ مصدددددددرت  

 ٘ ّالتعددددددددداٌّ  ّاملتنثلددددددددد٘ و املعْىددددددددد٘ العسدددددددددكرٓ

العسددكرٖت ٍّددْ مددا دعدد  مصددر دععددا  صددْ   عددادٗ        

عسددددددددداعاتَا السٔاسدددددددددٔ٘ للت لددددددددد  علدددددددددٙ تلددددددددد  

 الن ْطت الا كاىر ددٓدٗ ّعاعل٘ ّم١ رٗ.

ا٤مدددر الددد ٖ اسدددتْج  د مدددً ميظدددْر الباعدددن د                  

دراسددددددد٘ ّالٔدددددددح الددددددد ت و ياّلددددددد٘ لل َددددددده     

املتعندددد  ٍدددد ا املْقدددد ت الدددد ٚ دددددكح درجدددد٘ عالٔدددد٘  

ٙ ا٤مدددددً القدددددْمٕ مدددددً التَدٓدددددد ّا طدددددْرٗ علددددد

للدّلددد٘ علددددٙ مدددددار عددددمٗ امتدددددة ملددددا ٓقددددر  مددددً  

عددداممت تْق دددر  ٣عدددا جسٜٔدددا  املعْىددد٘ العسدددكرٓ٘  

 ا٤مرٓكٔ٘ عً مصر .

 ٍدل الدراس٘:

ّٓتنثدددددح اعددددددل ا٤ساسدددددٕ للدراسددددد٘ و   

رصدددددد ّالٔدددددح لطبٔعددددد٘ الع٣قددددداة املصدددددرٓ٘ د         

ت  2015د      2011ا٤مرٓكٔددد٘  ددد٣ل ال دددمٗ املنتددددٗ مدددً   

ٔددددددس علددددددٙ التددددددداعٔاة الددددددا  قددددددر  مدددددد  المك

ت و  2013ْٓىٔددددددُ  30عالع٣قدددددداة و أعقددددددا   ددددددْرٗ   

ياّلدددد٘ مددددً الباعددددن لْ دددد  تصددددْر ملسددددار ٍدددد ِ 

الع٣قدددددددداة ت ّصدددددددد٢ْ  ٢سددددددددماتٔدٔ٘ سٔاسددددددددٔ٘    

يددددددٗ ٓتبياٍددددا صدددداى  القددددرار املصددددرٖ ٨عددددادٗ    

 التْا ٌ لتل  الع٣قداة .

 ميَدٔ٘ الدراس٘:

 تقددددددْو الدراسدددددد٘ علددددددٙ عكددددددرٗ التكامددددددح  

امليَددددٕت عاسدددتخداو أكثدددر مدددً مددديَ  أّ مدددد ح    

للدراسدددددد٘ ّالت لٔددددددحت  عاعتنددددددد الباعددددددن علددددددٙ     

 ٣ ددددد٘ ميددددداٍ  أّ أدّاة الٔلٔددددد٘ ٍّدددددٕ: املددددديَ    

الْصددددد ٕ الت لٔلدددددٕت مدددددً  ددددد٣ل التعامدددددح مددددد     

الظدددددددداٍرٗ يددددددددح الدراسدددددددد٘ ل َدددددددده  بٔعتَددددددددا  

ّع٣قاتَدددددا املتدا لددددد٘ ّمت رياتَدددددا اعتندددددادا  علدددددٙ  

املراجدددددددد   الت لٔددددددددح املْ ددددددددْعٕت مددددددددً  دددددددد٣ل  

املتخصصدددد٘ ّالدراسدددداة ااة الصددددل٘ت عندددد٣  عددددً   

اسددددددتقراٛ املْاقدددددد  ّا٦راٛ املرتبطدددددد٘ت    جاىدددددد     

ا٢عتنددداد علدددٕ مدددد ح املصدددل ٘ الْ ئددد٘ ّاملددديَ    

التددددارإت عصددددْرٗ متكاملدددد٘ ّصدددد٢ْ     الٔددددح 

 علنٕ ت ل  علُٔ الدق٘ ّاملْ ْعٔ٘ .

 عرّا ّتسا٢٠ة الدراس٘:

سدددٕ م دددادِ: أٌ  ّتددددّر الدراسددد٘ عدددْل عدددرا أسا   

ا٢عتنددددددداد ّا٢عتٔدددددددا  املتبدددددددادل الددددددد ٚ ٓصدددددددب      

الع٣قدددداة املصددددرٓ٘ د ا٤مرٓكٔدددد٘ سددددٔق  عدددددر          

عثددددرٗ أمدددداو تدددددٍْر ٍدددد ِ الع٣قدددداة ّصدددد٢ْ          

 30مرعلددد٘ القطٔعددد٘ت ٢سدددٔنا و مرعلددد٘ مدددا ععدددد    

ْٓىٔدددددددددُت عدددددددددح اٌ تلددددددددد  العْامدددددددددح سدددددددددتقْد     

ا٢سدددددتقرار ّاسدددددتعادٗ التعددددداٌّ جمدددددددا   اصددددد٘     

رٓا  )أٖ  لبددددد٘ عْامددددددح التعدددددداٌّ  سٔاسدددددٔا  ّعسددددددك 

علدددٙ عْامدددح التدددْترت ّ لبددد٘ العْامدددح ال مجاتٔددد٘   

 علٙ املثالٔ٘ و الع٣قاة الثيأٜ٘( . 

ّٓيبثددد  مدددً ٍددد ا ال دددرا عدددددا  مدددً التسدددا٢٠ة       

 ال رعٔ٘ ااّل الدراس٘ ا٨جاع٘ علَٔات ميَا:

علدددٕ  2011ٓيدددآر  25مدددا  بٔعددد٘ ّاىعكدددا   دددْرٗ     -1

 ؟ ا٤مرٓكٔ٘الع٣قاة املصرٓ٘د 

دددددد مدددددا دّاعددددد  املْقددددد  ا٤مرٓكدددددٕ السدددددل   ددددداِ 2

 ؟   2013ْٓىُٔ  30مصر و أعقا   ْرٗ 

دددد مدددا  بٔعددد٘ ّأععددداد رد ال عدددح املصدددرٖ   اٛ الددد   3

 املْق  ا٤مرٓكٕ ؟ 

ْٓىٔددُ علددٙ   30ددد مددا  بٔعدد٘ ّأععدداد تددداعٔاة  ددْرٗ     4

 الع٣قاة الثيأٜ٘ ّاملصال املشمك٘ ؟

 ري و املْقددد  ا٤مرٓكدددٕ  دددد مدددا أععددداد ّدّاعددد  الدددت    5

 ؟ 2013ْٓىُٔ  30 اِ مصر عق   ْرٗ 

ددددد مددددا مدددددٖ تددددم ري تلدددد  ا٤ مدددد٘ علددددٙ مسددددتقبح    6

 الع٣قاة الثيأٜ٘ عم الدّلتم ؟
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 ا٨ ار اليظرٖ للدراس٘:

اىط٣قدددا  تددددا تقدددددوت قسددددنر الدراسدددد٘    سددددبع٘  

مباعددددن أساسددددٔ٘ عندددد٣  عددددً مقدمدددد٘ ّ اادددد٘ت      

 :ّال  ّعقا  للتالٕ

 ا٤ّلاملب ن 

الع٣قددددددداة املصدددددددرٓ٘ ا٤مرٓكٔددددددد٘ أ يددددددداٛ    

 2011ٓيآر  25ّعق   ْرٗ 

ت كاىددددددر 2011ٓيددددددآر  ٢25 جدددددددال و أٌ  ددددددْرٗ       

ّاعددددددٗ مدددددً أعدددددر  مْجددددداة ا٢عتداجددددداة الدددددا     

اجتاعددددددر ميطقدددددد٘ الشددددددر  ا٤ّسددددددن و مطلدددددد  

الدد  العدداوت ّالددا أ لدد  علَٔددا ل الرعٔدد  العرعددٕلت        

الثددددددددْرٗ  ٢ أٌ اليددددددددداح الدددددددد ٚ صدددددددداع  ٍدددددددد ِ  

ادٓددددا ت قددددد اسدددت ْا علددددٙ اٍتنددداو العدٓددددد مددددً    

دّل العدددداأ ت عدددد  ا٢ٍتندددداو عا٤ّ دددداذ السٔاسددددٔ٘ 

ّا٢جتناعٔددددددد٘ و ّاعددددددددٗ مدددددددً أكثدددددددر علدددددددداٌ   

امليطقدددد٘ سددددكاىا  ّتيْعددددا  اقتصددددادٓا  ّ قاعٔددددا  ٍّددددٕ   

مصددددر

(8)

ت عٔددددن عدددددأة الثددددْرٗ عاىت ا دددد٘ دددددعبٔ٘  

ٓيددددآرت  الدددد   ٣عددددا م٣ٓددددم   25و صددددباح ٓددددْو 

ظدددددددددددداٍرًٓ مدددددددددددددً  تلدددددددددددد  ا ل ٔددددددددددددداة   املت

ا٢جتناعٔدددددددددددددد٘ ّا٢قتصددددددددددددددادٓ٘ ّالسٔاسددددددددددددددٔ٘  

ّالدٓئددد٘ت عا٨ اعددد٘ عدددالرٜٔ  عسددد  مبدددار      

(9)

 

.  ددددده امتددددددة ا٢عتداجددددداة عددددد  كامدددددح أ ددددداٛ 

الدّلدد٘ د ّالددا عدددأة ك ركدد٘ دددعبٔ٘  ا ددب٘          

 دددد تارسددداة ا٤جَدددسٗ ا٤مئددد٘ د و اسددددتداع٘          

لددد ل  الدددس ه الددد ٖ  لقتدددُ الثدددْرٗ التْىسدددٔ٘) (ت   

ّىتٔددددد٘ مبادددددرٗ لماكدددده ا دددد اة السٔاسددددٔ٘     

السدددددلبٔ٘  ددددداِ اليظددددداو ا ددددداكهت عنددددد٣  عدددددً      

تارسدددددداة التعددددددد ٓ  ّا٢عتقدددددددا٢ة التعسددددددد ٔ٘ت  

ّأعٔاىدددا القتدددحت ّالدددا كاىدددر تسدددتيد     قاعددد٘      

راسددددخ٘ ل٥جَددددسٗ ا٤مئدددد٘ مدددددو عَددددا ا٤ىظندددد٘   

ا٢ستبدادٓ٘

(10)

 . 

عقددداو عددددد كدددبري مدددً الشدددبا  د  دددالبٔتَه مدددً             

سددددددد٣مٔم د الددددددد ًٓ  ددددددداقْا ارعدددددددا                 دددددددري ا٨

 نارسددداة ىظددداو مبدددار  املدددسّرت ّأ تتدددْعر عددده     

أٓددد٘ عرصددد٘ لت قٔددد   مكاىددداتَهت و  دددح رٜدددٔ        

ٓ تقدددد للر٠ٓددد٘ ّالقددددرٗ علدددٙ ا٢ دددا ت عٔدددن أىدددُ   

عامددا  مدددً ا كددهت ّأكثدددر    30ّععددد مددا ٓقدددر  مددً    

ملٔدددار د٢ّر مدددً املعْىددد٘ ا٤مرٓكٔددد٘ت  دددح      30مدددً 

ٓعدددددداىٌْ ال قددددددر   أكثددددددر مددددددً  لددددددن املصددددددرٓم    

ّا َح ّاملرا

(11 )

. 

عكاىددددر تلدددد  ا٢ىت ا دددد٘  ثاعدددد٘ الصددددر ٘ الددددا    

ّعددددددددة مجدددددددْذ املصدددددددرٓمت ّا َدددددددرة مددددددددٖ      

ا اجدددد٘    ىظدددداو دسددددتْرٖ جدٓددددد ٓعدددددس  قددددٔه     

الدميقرا ٔدددد٘ت ّٓنددددنً قٔدددداو ا كْمدددد٘  دمدددد٘ 

مصددددال اجملتنددددد  عمسددددرِ   

(12)

ت ّكاىدددددر ا٢ اعددددد٘ 

 11عاليظددداو علدددٙ  دددرار مدددا عدددد  عتدددْى  د قبدددح             

ْٓمدددا  د عٔدددن ٍسمدددر الشدددر ٘ و معدددار  ددددْارذت      

ٓيدددآر أّ مدددا مسدددٕ عددددلمجع٘     28دارة رعاٍدددا ٓدددْو  

ال ندد لت ٍّددْ مددا أجدد  مبددار  علددٙ التخلددٕ عددً       

ْٓمددددددددا  عقددددددددن مددددددددً تلدددددددد     18ميصددددددددبُ ت ععددددددددد  

ا٢عتداجاة

(13)

 . 

 ٢ أٌ السٔاسدددد٘ ا٤مرٓكٔدددد٘  دددداِ مصددددر مي ٜدددد ت   

كاىدددددر  دددددري عامسددددد٘ و كدددددثري مدددددً ا٤عٔددددداٌت   

 تنٔددد٘ ّاعددددٗ  اعتددد٘ت ٍّدددٕ: الْقدددْل     مدعْعددد٘ 

   جاىددددد  مدددددً عالسدددددلط٘ مدددددً أجدددددح مْاصدددددل٘      

التعددددداٌّ ا٤مددددد  . ٍّدددددٕ السٔاسددددد٘ الدددددا كاىدددددر  

يدددد٣  ٢ىتقدددداد الكددددثري مددددً ال صدددداٜح املصددددرٓ٘ت      

كددددالقْمٔم ّا٨سدددد٣مٔم ّاللٔدددد الٔمت الدددد ًٓ    

ترسددددده لددددددَٓه ال نددددد  مدددددً ال٢ْٓددددداة املت ددددددٗ   

ّالتشك  و ىْآاٍا

(14)

 . 

  ت جدددداٛة ٍدددد ِ الثددددْرٗ لتنثددددح مرعلدددد٘  ّمدددد  الدددد

جدٓدددددددددٗ و تددددددددارٓه الع٣قدددددددداة املصددددددددرٓ٘ د                  

ا٤مرٓكٔدددد٘ت عٔددددن ّاجَددددر السٔاسدددد٘ ا٤مرٓكٔدددد٘    

 دددددد٣ل ا٤ٓدددددداو املبكددددددرٗ عددددددا ّ ددددددعا  جدٓدددددددا  أ      

تتْقعددددُت عددددمدد املْقدددد  ا٤مرٓكددددٕ و تمٓٔدددددٍا و  

البدآدددددد٘ت ّلكددددددً عٔنددددددا ععددددددد ّعلددددددٙ  ددددددْٛ مددددددا    

شددددنْل استشددددعرتُ ّاددددديطً مددددً قددددْٗ الدددددع  ّال  

الدددا اكتسدددبتَا الثدددْرٗ أعليدددر تمٓٔددددٍا عدددات عدددح       

 دددددداّ  ا٤مددددددر عددددددا ّصددددددح    عددددددد مطالبدددددد٘   

الددددددددرٜٔ  أّعامددددددددا للددددددددرٜٔ  ا٤سددددددددب  مبددددددددار   

صراع٘ عالتخلٕ عً ا كه

(15)

 . 

ّعددددٙ أعقددددا  الدددد  ت تعر ددددر الع٣قدددداة الثيأٜدددد٘ 

 الددددد٘ مدددددً عددددددو ا٢سدددددتقرارت ٍّدددددْ مدددددا أرجعدددددُ  

 العدٓدددددددددد مدددددددددً اقللدددددددددم ٢عتقدددددددددار السٔاسددددددددد٘

ا٤مرٓكٔددد٘  ددد٣ل تلددد  املرعلددد٘ لر٠ٓددد٘ ّا دددد ٘      

ّيددددددددٗ  دددددداِ تطددددددْراة ا٤عدددددددا  

(16)

. ّر دددددده  

اعدددد٣ٌ ا٨دارٗ ا٤مرٓكٔدددد٘ و ىَآدددد٘ املطددددال عددددً     

دعنَددددا لددددد لسددددلط٘ الشددددع لت عدددد ٌ دعنَددددا السدددداع  

للدٓكتاتْرٓددد٘ و مصدددر أ ٓكدددً سدددرا ت عا كْمددد٘     

املصدددرٓ٘ كاىدددر  ددداىٕ أكددد  متلددد  للنسددداعداة      

سددددرأٜحت ميدددد  تْقٔدددد  معاٍدددددٗ   ا٤مرٓكٔدددد٘ ععددددد  



 (2017) السي٘      ّلا٢اجمللد     الثاىٕ عشرالعدد        بار للعلْو القاىْىٔ٘ ّالسٔاسٔ٘ جمل٘ جامع٘ ا٢ى

 
70 

. 1979ا٨سددددددددددرأٜلٔ٘ عدددددددددداو السدددددددددد٣و املصددددددددددرٓ٘ 

أصدددب ر ال٢ْٓددداة املت ددددٗ ععدددد الددد  ّاعددددٗ مدددً  

عددددٗ جَددداة دّلٔددد٘ عاعلددد٘ ركدددسة علدددٙ تْجٔدددُ       

قدددْٗ الشدددع  املصدددرٖ  دددْ العنلٔددداة ا٢ىتخاعٔددد٘      

ّامل١سسدددددددددددٔ٘ت ّالتمكٔددددددددددددد علدددددددددددٙ ا٢ىتقددددددددددددال   

الدددددددددميقرا ٕ السددددددددل  للسددددددددلط٘ت ّاسددددددددتعادٗ    

ستقراراليظاو ّا٢

(17)

. 

ّمدددددد   دددددداح الثددددددْرٗ و  سددددددقاط الدددددد  اليظدددددداو  

العنٔددح لل٢ْٓدداة املت دددٗ د مددً ميظددْر الكددثريًٓ         

ددددد ّمدددد    دددداح مجاعدددد٘ ا٨ ددددْاٌ و سددددرق٘ ٍدددد ِ     

الثددددْرٗت  ددددددة الطنْعدددداة ا٤مرٓكٔدددد٘ اعادعدددد٘  

   رعدددددن مصدددددر عاملشدددددرّذ ا٤مرٓكدددددٕ ا دٓدددددد     

للشددددددر  ا٤ّسددددددنت عٔددددددن ا ددددددْر التخطددددددٔن    

مرٓكدددٕ عدددْل دعددده تلددد  املْجددد٘     ا٢سدددماتٔدٕ ا٤

مدددً الثدددْراة العرعٔددد٘ ٨عددد٣ل عل ددداٛ جددددد مدددً        

الددد  التٔدددارت الددد ٚ اعتقددددّا أىدددُ ا٤قدددْٚ ّا٤كثدددر  

اىتشدددددارا  دا دددددح دّل امليطقددددد٘ د تٔدددددار ا٨سدددددد٣و              

السٔاسدددٕ د ددددرٓط٘ أٌ ٓكدددٌْ مسدددتعدا  للت دددال         

مدددد   سددددرأٜح. ّمددددً  ددددهت ّقدددد  ا تٔددددارٍه علددددٕ      

لسددددداعقمت مجاعددددد٘ ا٨ دددددْاٌ  ٣عددددد٘ عل ددددداَٜه ا

الددد ًٓ أ ٓعدددْدّا قدددادرًٓ علدددٙ اندددح مسدددْٝلٔ٘     

ا٢سددددماتٔدٔ٘ ا٤مرٓكٔدددد٘ و امليطقدددد٘ت ّالرامٔدددد٘    

 لدددٕ تدددددم ىظددداو  قلٔندددٕ ددددر  أّسدددطٙ جدٓدددد  

حينٙ مصا َا

(18 )

 . 

عاسدددددتقر ت كدددددري ّادددددديطً عٔندددددا اددددد  مصدددددرت 

علدددٙ أٌ التعددداٌّ مددد  ىظددداو عددداكه عَٔدددا عقٔدددادٗ      

لت قدددددد ت مجاعدددددد٘ ا٨ ددددددْاٌ ٓعددددددد أمددددددرا  قدددددداع٣  ل 

٢سددددٔنا مدددد  مددددا اىطددددْٚ علٔددددُ  طددددا  ا ناعدددد٘   

مدددً تْاعدددد  و الكددددثري مدددً م رداتددددُ مدددد  املصددددال   

ا٤مرٓكٔددددددددددددددد٘.  ٍّكددددددددددددددد ا استعا دددددددددددددددر ا٨دارٗ 

ا٤مرٓكٔدددد٘ ىظدددداو مبددددار  عيظدددداو   ددددرت عدددددا عددددا      

أكثددددددر قدددددددرٗ علددددددٙ ا شددددددد الشددددددع ت ّو ااة    

الْقددددر لدٓددددُ  طاعددددا  سٔاسددددٔا  ٓتْاعدددد  ّاملصددددال      

ا٤مرٓكٔدددددد٘

(19)

مددددددا كشدددددد  عيددددددُ اليقددددددا  ت ٍّددددددْ 

سدددددددتٔ ً كدددددددْ ) (: لعدددددددمٌ ال٢ْٓددددددداة املت ددددددددٗ 

كاىددددر قددددد امدددد ة قددددرارا  ّاعٔددددا  عدددددعه ا٨سدددد٣و 

السٔاسدددٕ و امليطقددد٘ كددددسٛ مدددً ر٠ٓتَدددا لشدددر     

أّسددددددن جدٓدددددددت عدددددد  سٔاسدددددد٘ دعدددددده العنلٔدددددداة 

الدميقرا ٔ٘ ّا٢ىتخاعاةل

(20 )

. 

ّلقددددد عدددددأة أّلددددٕ ا٨ددددداراة الداعندددد٘  ناعدددد٘     

دارٗت قبددددح ٓددددْو ّاعددددد مددددً   ا٨ ددددْاٌ مددددً قبددددح ا٨ 

تي دددٙ مبدددار ت عٔدددن أعلدددً جدددٔن  ك٣عدددر) (      

و ددددددددددَادتُ أمددددددددداو الكدددددددددْ ر : لأٌ مجاعددددددددد٘  

ا٨ ددددددددْاٌ املسددددددددلنم ٍددددددددٕ مجاعدددددددد٘ معتدلدددددددد٘ت   

ّميظندددد٘ علناىٔدددد٘    عددددد كددددبريت ّأىَددددا ىبدددد ة 

العيدددد  علددددٙ الصددددعٔد الدددددّلٕل. ٍدددد ا عندددد٣  عددددً  

العدٓددددد مددددً ا٢جتناعدددداة الددددا اددددر عٔنددددا عددددم    

ٓكٔددددددد٘ عالقددددددداٍرٗ ل ٌ عاترسدددددددٌْل السددددددد ريٗ ا٤مر

ّقٔددداداة مدددً ا ناعددد٘ت أ َدددرة  ٣عدددا السددد ريٗ  

دعندددا  ل٩ دددْاٌ ّالسدددل ٔمت ّتشدددددا  كدددبريا   ددداِ  

العلندددداىٔم ّاملسددددٔ ٔم .  دددده تكددددرر ا٤مددددر عدددد      

ىاٜددد  ّ ٓدددرٗ ا ارجٔددد٘ ّٓلٔددداو عدددارٓيست ّكددد ل    

السددياتْر جدددٌْ كدددريٖت الددد ٚ أرسدددح عددددٗ رسددداٜح  

ارتدددددُ ملقدددددر ا ناعددددد٘ داعنددددد٘ تا لددددد٘ت  ددددد٣ل  ٓ

عالقددداٍرٗ ّلقددداٛ أعدددد قادتَدددا د  دددرية الشدددا ر د             

مظَرا  الثياٛ العل  عه 

(21)

  . 

ّعقددد  ا٢ اعددد٘  بدددار  ّتدددْ  اجمللددد  ا٤علدددٙ   

للقدددْاة املسدددل ٘ د عقٔدددادٗ  ّ ٓدددر الددددعاذ ا٤سدددب          

املشدددري عسدددم  يطددداّٖ د رٜٔسدددا ععلٔدددا للدددب٣د د              

ٌ ع ىدددددُ سدددددرعاٌ مدددددا  بدددددر ل البٔددددد٘ املصدددددرٓم أ     

 يطدددداّٖ ّ م٣ٜددددُ  ددددري أك دددداٛ و  دارٗ دددددٌْٝ    

الدّلددد٘ت ٍّدددْ مدددا جعدددح  البٔددد٘ اللٔددد الٔم ّقتٝددد   

مسدددددتعدًٓ عدرجددددد٘ كدددددبريٗ للتصدددددْٓر لصدددددال   

مرددددددد  مجاعدددددد٘ ا٨ ددددددْاٌ و ا٢ىتخاعدددددداة الددددددا  

 2012مددددً ْٓىٔددددْ   24كدددداٌ مسمعددددا  اجراٍٛددددا و   

(22)

ت 

ٍّدددْ مدددا عدددد  عال عدددح عدلبدددر الثدددْرٗ و ىَآددد٘      

ناعددد٘ يندددد مرسدددٕ لرٜاسددد٘  املطدددال مردددد  ا 

الدّلددددددددد٘ت ّ لددددددددد  الكدددددددددْالٔ  ّأٓندددددددددا عددددددددد    

التصدددرحياة املعليددد٘ت اٍبدددر السٔاسددد٘ ا٤مرٓكٔددد٘    

   مددددددٚ ععٔدددددد صدددددْ    ددددد اٛ الشدددددرعٔ٘ علدددددٙ  

ا ناع٘ ّتعسٓس ّدعه ّ عَه ا دٓد

(23)

. 

ّعدددٙ ياّلددد٘ ميَدددا ٨ععددداد ا دددٔ، عدددً ا لبددد٘      

السٔاسدددددٔ٘ت عددددد ٌ ّ ٓدددددرٗ ا ارجٔددددد٘ كلٔيتدددددٌْت    

 ٛ مجعَددددا عددددالرٜٔ  مرسددددٕ ت قالددددر:     ّعقدددد  لقددددا

ل ٌ ال٢ْٓدددددداة املت دددددددٗ تدددددددعه مصددددددر ل٣ىتقددددددال  

الكامدددددح    ا كددددده املددددددىٕت ّعدددددْدٗ ا دددددٔ،     

دّرِ و ع ا ا٤مً الْ   عقنل

(24)

. 

 ٢ أىددددُ عٔنددددا ععدددددت تددددبم لدددد٩دارٗ ا٤مرٓكٔدددد٘ أٌ      

مجاعددددددد٘ ا٨ دددددددْاٌ ٢ اتلددددددد  ر٠ٓددددددد٘ سٔاسدددددددٔ٘   

متناسددددددك٘ ّ تل دددددد٘  اٍَددددددات عٔنددددددا كاىددددددر     

ّادددددديطً تسدددددعٙ لتخطدددددٙ عالددددد٘ عددددددو ا٢تدددددساٌ  

الددا عاىددر ميَددا ميدد  سددقْط ىظدداو مبددار . ّمددً       
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 دددهت اسدددتنرة الع٣قددد٘ الثيأٜددد٘ عدددم البلددددًٓ دٌّ  

ت دددٔري ٓددد كرت عاسدددتثياٛ ععددد  مظددداٍر التعددداٌّ      

املشم 

(25)

  . 

ّدا لٔدددا ت ّر ددده اىتخاعدددُ دميقرا ٔدددا ت سدددرعاٌ مدددا     

كشدددددددددد ر ا٤عدددددددددددا  ّاملْاقدددددددددد  املتعاقبدددددددددد٘ أٌ 

ٔ  مرسددددددددٕ ٢ ٓعدددددددددّ كْىددددددددُ دخصددددددددا   الددددددددرٜ

مت طرسدددا  ّ دددري ك ددد١  

(26)

ت عٔدددن ارتكددد  مرسدددٕ    

ّعكْمتددددددُ الكددددددثري مددددددً ا٤ طدددددداٛت كنددددددا أسدددددداٛ 

التعامدددح مددد  العدٓدددد مدددً ال دددر  للْصدددْل لبيددداٛ  

عكْمدددددددد٘ تكددددددددٌْ أكثددددددددر اثدددددددد٣ٔ  للت ال دددددددداة 

السٔاسدددددٔ٘ القاٜنددددد٘ ّقتٝددددد ت عنددددد٣  عدددددً اقصددددداٛ  

ّتَندددددددددٔ، ّتدددددددددي ري قطاعددددددددداة عدٓددددددددددٗ مدددددددددً 

اجملتنددد 

(27)

ٍّدددْ مدددا جعدددح املصدددرٌْٓ ٓشدددعرٌّ د         ت

ّر دددا للندددرٗ ا٤ّلدددٕ د عيدددْذ مدددً عقدددداٌ الدددْ ًت       

 اصددددد٘ ععدددددد أٌ  ددددد  ا٨ دددددْاٌ ّعل ددددداَٜه مدددددً 

ت 2012التٔددددار اقدددداعا املتشدددددد و ارٓددددر دسددددتْر      

الدددددد ٖ أل ددددددٙ الكددددددثري مددددددً ا قددددددْ  ّا رٓدددددداة 

ددددبصْرٗ  ددددري مسددددبْق٘ د  كنددددا مكددددً للدناعدددد٘        

اصدددددح مدددددً ياّلددددد٘ السدددددٔطرٗ علدددددٙ كاعددددد٘ امل  

ا٤ساسدددددٔ٘ للدّلددددد٘ت عنددددد٣  عدددددً تعدددددٔم أعددددددادا     

 دددددددددخن٘ مدددددددددً  املدددددددددْالم ٤ٓددددددددددْٓلْجٔتَه و   

الْ ددددددداٜ  اعامدددددددد٘ عالدّلدددددددد٘) (ت ر دددددددده عدددددددددو  

ك اٛتَه

(28)

  . 

كنددددا اىتقلددددر مجاعدددد٘ ا٨ ددددْاٌ للسددددٔطرٗ علددددٙ   

كدددددددددددح امليظنددددددددددداة املسدددددددددددتقل٘ ّا كْمٔددددددددددد٘ ت   

كاملددددار  ّّسددداٜح ا٨عددد٣وت ّال يدددٌْت ٍّدددْ مددددا      

د لأ ْىددددددددد٘ الدّلددددددددد٘ل أّ  ّصددددددددد ُ املراقبدددددددددٌْ عددددددددد 

ل. ّمددددددً  ددددددهت ترسدددددده Brotherhoodizationل

لدددددددٖ  البٔدددددد٘ املصددددددرٓم دددددددعْر جددددددارل عددددددمٌ     

ا٨ دددددْاٌ عدددددا مٌْ عال عدددددح علدددددٙ ت دددددٔري  بٔعددددد٘ 

 DNAٍّْٓدددد٘ الدّلدددد٘ املصددددرٓ٘ت عدددد  تعدددددٓح الددددد  

الثقددداو ملصدددرت ّت دددٔري الشخصدددٔ٘ املصدددرٓ٘ عددد       

عنلٔدددد٘ ميظندددد٘ ل سددددٔح ا٤دم دددد٘ت تتددددسامً مدددد       

أجٔددددددال جدٓدددددددٗ تت دددددد  ّعكدددددددر     طدددددد٘ ٨ىتددددددا    

ا ناع٘

(29 )

. 

ّلقدددد أدددس الددد  العددداو الددد ٚ اعتلدددٙ عٔدددُ مرسدددٕ   

سددددددددددٗ ا كددددددددده عالتددددددددددٍْر العددددددددداو و ا٤مدددددددددً    

ّا دددددماةت ّارت دددداذ معددددد٢ة البطالدددد٘ت ّ ٓدددددادٗ     

%ت ىظدددرا   50   أكثدددر مدددً   40معدددد٢ة ال قدددر مدددً  

لعدددددددو ّجددددددْد أّلْٓدددددداة اقتصددددددادٓ٘ أّ سٔاسددددددٔ٘   

ّا دددددددد ٘ت أّ ارادٗ عقٔقٔدددددددد٘ ملكاع دددددددد٘ ال سدددددددداد 

ّال قدددددر

(30)

اليندددددْ ا٢قتصدددددادٖ   ت ّعددددددة معدددددد٢ة 

أسدددددْأ مدددددً اٖ قبدددددحت ّعشدددددح اليظددددداو و ا  دددددا  

علدددددٙ ا٢سدددددتقرار السٔاسدددددٕ مدددددا قددددداد    اعدددددداو  

املسددددتثنرًٓت مدددد  اىَٔددددار صددددياع٘ السددددٔاع٘ت مددددا      

جعدددح ا٤مدددر عدددال  الصدددعْع٘ أمددداو امددداا  جدددراٛاة   

لت سم ّ عٔ٘ ا٢قتصاد الْ  

(31)

 . 

ّامجددددددددا٢ ت عشددددددددح ا٨ ددددددددْاٌ و  دارٗ ا٢قتصدددددددداد    

دٖت مددا ا ددطرٍه للتعامددح مدد  رجددال أعنددال       املددم 

مشدددبٍْم مدددً اليظددداو السددداع  ّكددد ا املدددرتبطم     

عددددا س  الددددْ   املي ددددحت عطلبددددْا مدددديَه العددددْدٗ   

   الدددددب٣د ملسددددداعدٗ ّدعددددده ا٢قتصددددداد  

(32)

ت كندددددا 

مسددددددددد  للشدددددددددر ٘ عاسدددددددددتخداو العيددددددددد   دددددددددد 

املدددْا يم ّالثدددْار علدددٙ ىطدددا  ّاسددد ت ّا٢عتقدددال      

لقندددد  عْعشددددٔ٘ و  ّالتعدددد ٓ  ّاسددددتخداو أدّاة ا 

مْاجَددد٘ اقدددتدم  دددد ا ناعددد٘ت ٍّدددْ مدددا كددداٌ 

حيددددد  دٌّ أدىددددٕ عقددددا  قدددداىْىٕت كنددددا رعدددد      

الياٜددد  العددداو ّقتٝددد   عدددادٗ عدددت  أٓددد٘ قندددآا  دددد    

رجدددددددددال الشدددددددددر ٘ت الددددددددد ًٓ قتلدددددددددْا أّ كددددددددداىْا 

متدددددْا ٝم و قتدددددح املتظددددداٍرًٓ  ددددد٣ل الثدددددْرٗت   

ر ه ّعد الرٜٔ  مرسٕ ع ل 

(33)

 . 

 ٘ ا ارجٔددددددد٘ت علقدددددددد   ّعٔندددددددا ٓتعلددددددد  عالسٔاسددددددد

كدددددددادة تكدددددددٌْ تا لددددددد٘ للسٔاسددددددد٘ السددددددداعق٘ت     

لصدددددال  سدددددرأٜح علدددددٙ عسدددددا  ال لسدددددطٔئمت     

ّا ٔدددددددا ا  للنتندددددددردًٓ السدددددددْرٓمت املددددددددعْمم   

أمرٓكٔددددددا   ددددددد ا كْمدددددد٘ السددددددْرٓ٘ت مدددددد  تددددددب  

أجيددددددٗ  دددددد  ٓددددددراٌ . كندددددا  َدددددرة ا اٍدددددداة     

كار ٔدددددد٘ ّ ددددددعر ا٤مددددددً القددددددْمٕ املصددددددرٖ و  

ا٤مئددد٘ الْ ئددد٘   طدددر كدددبريت ٍّدددددة املصدددال   

ا٤كثدددددددر عْٔٓددددددد٘ و الدددددددب٣دت كندددددددا عر دددددددر     

امليطقددددددد٘  للخطدددددددر ّعددددددددو ا٢سدددددددتقرار    

(34)

. ّأ  

ٓتخدددد  الددددرٜٔ  مرسددددٕ أٓدددد٘  طددددْاة جٍْرٓدددد٘     

تدددددد١ ر عصددددددْرٗ مبادددددددرٗ علددددددٙ الع٣قدددددداة مدددددد      

ال٢ْٓدددداة املت دددددٗ أّ  سددددرأٜحت عاسددددتثياٛ تْ ٔدددد      

التعدددداٌّ مدددد  عركدددد٘  ددددا ت ّ اصدددد٘ أى ددددا       

لددد ل  مدددً ىتددداٜ  سدددلبٔ٘   التَرٓددد      دددسٗت  دددا  

علدددددٙ ا٤مدددددً القدددددْمٕ املصدددددرٖ ّالع٣قددددداة مددددد     

  سرأٜح علٙ عد سْاٛ . 

ّعلددددٙ جاىدددد    ددددرت تنددددررة الع٣قدددداة الْ ٔقدددد٘   

ّاملتنٔدددسٗ ملصدددر مددد  دّل ا لدددٔ  ّععددد  املنالددد    

العرعٔددددد٘ د عاسدددددتثياٛ قطدددددر د  عٔدددددن ددددددَدة                     

الع٣قدددددددداة مدددددددد  ا٨مدددددددداراة العرعٔدددددددد٘ املت دددددددددٗ   
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مدددددً  11عتددددددا  اىتكاسددددد٘ كددددد ٚت  اصددددد٘ ععدددددد ا

أعنددددداٛ مجاعددددد٘ ا٨ دددددْاٌ املصدددددرٓم عا٨مددددداراة    

عتَندددددددد٘ تارسدددددددد٘ أىشددددددددط٘  رٍاعٔدددددددد٘ت كنددددددددا    

تددددٍْرة الع٣قددداة مددد  السدددعْدٓ٘ كددد ل ت علدددٙ    

  دددددر التصدددددرحياة املعادٓددددد٘ الدددددا صددددددرة مدددددً      

 عع  قٔاداة ا٨ ْاٌ .

ت أعلددددددً مرسددددددٕ ٤ّّل 2013مددددددً ْٓىٔددددددْ  15ّعددددددٙ 

مدددددرٗ قطددددد  الع٣قددددداة مددددد  سدددددْرٓا ت ّا٢سدددددتعداد 

رسدددددددال مقددددددداتلم مدددددددً ا دددددددٔ، ّمتطدددددددْعم  ٨

ملسددداعدٗ املتندددردًٓ علدددٙ ا٨ اعددد٘ عبشدددار ا٤سددددت    

كندددا جددداٛ ا٨عددد٣ٌ الثددداىٕ لل دددر  عددد  اجتنددداذ     

متل ددددس ل رٓدددد  ا٤مددددً القددددْمٕ عرٜاسدددد٘ مرسددددٕت   

ّالددددد ٚ  دددددرح  ٣لدددددُ  مكاىٔددددد٘ تْجٔدددددُ  دددددرعاة 

عسدددددكرٓ٘  دددددد سدددددد اليَنددددد٘ ا٨ ٔدددددْعٕ ك دددددح  

ل٥ م٘ 

(35)

 . 

اٌ  ٓددددارٗ مرسددددٕ لددددبكم ّعا٨ دددداع٘    الدددد ت عدددد

ّمْسددكْ تركدددر   ددارا  سدددلبٔ٘ علددٙ ع٣قددد٘ مصدددر    

ّمصدددا َا ا٢سدددماتٔدٔ٘ مددد  ال٢ْٓددداة املت ددددٗ     

.   دددده قدددددو مرسددددٕ ّاعدددددٗ مددددً أسددددْأ اركاتددددُ  

ت  ددد٣ل  ٓارتدددُ قددداو   2013علدددٙ ا٢ ددد٣  و أعرٓدددح   

للسددددْداٌت عٔددددن أعددددر  عددددً اسددددتعدادِ للتيددددا ل      

ذ عددددً ع٣ٓدددد  ّددددد٣تمت ٍّددددٙ ا٤را ددددٕ املتيددددا     

علَٔدددددات ٍّدددددْ ا٤مدددددر الددددد ٚ تداركتدددددُ ا٤جَدددددسٗ     

املصدددددرٓ٘ سدددددرٓعا  عددددد   ٓدددددارٗ قددددداو عَدددددا رٜدددددٔ      

ا٤ركدددداٌ ال رٓدددد  صدددددقٕ صددددب ٕت مْ دددد ا  أٌ   

الدّلدددد٘ املصددددرٓ٘ لددددً تت دددداّا علددددٕ أٖ قطعدددد٘    

مددددً أرا الددددْ ًت  ٢ أٌ تلدددد  الْاقعدددد٘ ادٓدددددا      

أ َددددرة للدددددٔ،  ددددا ٢ ٓدددددذ جمددددا٢  للشدددد ت أٌ    

 دددددد مصدددددال  مجاعددددد٘ ا٨ دددددْاٌ تعندددددح مباددددددرٗ

ا٤مً القْمٕ املصرٖ

(36)

 . 

ّعلدددددددٙ املسدددددددتْٚ السٔاسدددددددٕ الددددددددا لٕت أصددددددددر   

الددددددرٜٔ  مرسددددددٕ  ع٣ىددددددا دسددددددتْرٓا  و ىددددددْعن    

ت متنددددنيا  عدددد  ىصْصددددُ أىددددُ عددددْ  القدددداىٌْت   2012

ّأٌ قراراتددددددُ ٢ مندددددد  للنراجعدددددد٘ القنددددددأٜ٘ت  

ٍّدددددْ مدددددا أىدددددت  عاصددددد ٘ كدددددبريٗ مدددددً ال نددددد ت  

  دددددر عٔدددددن رأة ا نددددداٍري و مرسدددددٕ  ْاجدددددا     

ملبدددددار  .  ّر ددددده سددددد   ٍددددد ا ا٨عددددد٣ٌ املشددددد١ّو    

سدددرٓعا ت  ٢ أٌ ددددب  أ ْىددد٘ مصدددر أ ٓتدددْارٚ مدددً   

أاٍددددددداٌ املصدددددددرٓم

(37)

ت عخرجدددددددر املظددددددداٍراة و 

العدٓدددددد مدددددً املددددددٌ الكددددد ٚت مدددددا أدٚ    ّقدددددْذ     

 ادتباكاة عم معار ٕ الرٜٔ  ّالشر ٘ . 

ّلعدددح  ددد  الطدددرل مدددً قبدددح ال٢ْٓددداة املت ددددٗ      

لٔدددد الٔم ّالعلندددداىٔم  لددددٕ    دددداِ الدددد ت دعدددد  ال  

ا٢عتقدددداد عددددمٌ ٍيددددا  مدددد١امرٗ جارٓدددد٘ عٔنددددا عددددم    

ا٨ ددددْاٌ ّال٢ْٓدددداة املت دددددٗت الددددا تَددددته عقددددن      

عا اىدددددددددد  ا٢سددددددددددماتٔدٕ للع٣قدددددددددد٘ت ّلددددددددددٔ  

عالدميقرا ٔدددد٘ كنددددا تددددسعه .  ٍّددددْ ا٤مددددر الدددد ٚ  

تداركتددددُ ا٢دارٗ ا٤مرٓكٔدددد٘ مدددد  تددددْ  كددددريٖ     

يدددددددا  ت عكددددددداٌ 2013ٍّ ارٗ ا ارجٔددددددد٘ و أّاٜدددددددح  

اددددددد٢ْ    ٔ دددددددا  و املْقددددددد  ا٤مرٓكدددددددٕ  ددددددداِ     

الددددرٜٔ  مرسددددٕت اىط٣قددددا  مددددً ادرا  كددددريٖ أٌ   

دعدددده ال٢ْٓدددداة املت دددددٗ لددددُ عدددداة يدددد٣  للي ددددْر      

ّاليقدددددد الشددددددٓدًٓ مدددددً قبدددددح كاعددددد٘ املدددددثق م    

اللٔ الٔم املصرٓم

(38)

  . 

ّو الْقدددر الددد ٖ سدددعٕ عٔدددُ مرسدددٙ  لدددٕ اددددٚ      

د مددددً  قددددْٗ جيددددرا٢ة ا ددددٔ،ت ّاكتسددددا  املسٓدددد     

القددددْٗ عدددد    ددددعال ا ددددٔ،ت عٔددددن أقدددددو علددددٙ   

اقالدد٘ ّ ٓدددر الدددعاذ ّرٜدددٔ  ا٢ركدداٌت ّعدددددا  مدددً    

كبددددار القددددادٗ ت كنددددا أل ددددٙ ا٨عدددد٣ٌ الدسددددتْرٖ   

الددددد ٖ كددددداٌ قدددددد أصددددددرِ ا دددددٔ،ت ّاسدددددتبدلُ      

عددددا٨ع٣ٌ ا٦ ددددر الدددد ٚ ٓعطٔددددُ سددددلطاة أكدددد ت    

 دددددا و الددددد  القددددددرٗ علدددددٙ ارٓدددددر أٖ قدددددرار أّ    

قاىٌْ مً جاى  ّاعد

(39 )

. 

ّعدددد ل  عشددددح مرسددددٕ و السددددٔطرٗ علددددٙ ا٤دّاة  

ا٤ساسددددٔ٘ للسٔاسدددد٘ ا ارجٔدددد٘ املصددددرٓ٘ت ّكدددد ا 

ا  ددددددددا  علددددددددٙ اسددددددددتق٣لٔ٘ ا ددددددددٔ،ت كنددددددددا  

عار دددددددر أجَدددددددسٗ املخددددددداعراة سدددددددعٙ مجاعددددددد٘     

ا٨ ددددددددْاٌ للَٔنيدددددددد٘ علددددددددٙ م اصددددددددح الدّلدددددددد٘ت   

ّقاّمددددددددر ّ ارٗ ا ارجٔدددددددد٘ عشدددددددددٗ جَددددددددْدٍه    

٢ ما  ص ْعَا

(40 )

. 

ْٖ للدناعدددددد٘  ددددددْ ّ َدددددر جلٔددددددا  التْجددددددُ القددددد  

اعتكدددار السدددلط٘ السٔاسدددٔ٘ت مدددً  ددد٣ل تَنددددٔ،      

ّاقصددددداٛ دخصدددددٔاة املعار ددددد٘ت ّتدددددددم ددددددك٣    

جدٓددددددا  مدددددً أددددددكال الدٓكتاتْرٓددددد٘ت عنددددد٣  عدددددً  

تددددددددددٍْر الْ ددددددددد  ا٢قتصدددددددددادٖ ّا٢جتنددددددددداعٕت  

عسددداٍنر كدددح ٍددد ِ العْامدددح جمتنعددد٘ و تسآدددد    

عدددددددٗ املعار دددددد٘  كنَددددددهت ّمَدددددددة الطرٓدددددد      

2013ْٓىْٔ 30لثْرٗ 

(41) 

. 
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 املب ن الثاىٕ

الع٣قاة املصرٓ٘ ا٤مرٓكٔ٘ أ ياٛ ّعق  

 2013ْٓىُٔ  30 ْرٗ 

مددددد  تسآدددددد درجددددد٘ ا٨عبددددداط الشدددددع  ّالماجددددد   

الكددددددبري و دددددددعبٔ٘ الددددددرٜٔ  مرسددددددٕ ّمجاعدددددد٘    

ا٨ ددددددْاٌت  َددددددرة    اليددددددْر عركدددددد٘ مسٔددددددر    

عدددد رك٘ لادددردلت مجعدددر و البدآددد٘ أكثدددر مدددً    

مدددد  ىَآدددد٘ ملْٔىددددا   15ملٔددددٌْ تْقٔدددد ت أصددددب ر   7

ت مدددددً اليدددددا بم املسددددددلم ّمعظددددده    2013 عرٓدددددح 

ا ناعدددداة العلناىٔدددد٘ ّالشددددبا  عندددد٣  عددددً قددددْٚ 

اجملتنددد  ا٤ دددرٚت  ددده  اد العددددد عتدددٙ ّصدددح        

ملْٔىددا ت مددا أعطددٕ دععدد٘ قْٓدد٘  ددْ املسٓددد مددً         22

ا٢عتداجدددددددداة املطالبدددددددد٘ عاىتخاعدددددددداة رٜاسددددددددٔ٘    

مدددددً ْٓىٔدددددْت الددددد كرٚ  30مبكدددددرٗ  دددددرٚ و الدددددد 

ا٤ّ  لتيصٔ  مرسٕ رٜٔسدا السيْٓ٘ 

(42)

 . 

ّعال عدددح و الددد  الٔدددْو  نعدددر عشدددْد  دددخن٘ت   

أ ٓسدددب  عدددا مثٔدددح و مجٔددد  أ ددداٛ ا نَْرٓددد٘ت   

 دددنر معظددده عٝددداة ّقطاعددداة اجملتنددد ت ٍّدددْ مدددا  

(ت 43اعتددددد  أكددددد  ادددددرد و التدددددارٓه املصدددددرٖ)    

ملْٔىدددددددا  و  17عٔدددددددن تظددددددداٍر مدددددددا ٓسٓدددددددد علدددددددٕ 

مظدددددداٍرٗ القدددددداٍرٗ ّعدددددددٍات مددددددا دددددددكح أكدددددد   

مجاٍريٓدددددددددد٘ت مطددددددددددالبم ع سددددددددددقاط مرسددددددددددٕت   

ّ ددددرّرٗ تددددد ح القددددْاة املسددددل ٘ ٨ىقدددداا الددددب٣د 

مددددً عكدددده املردددددد ّمجاعدددد٘ ا٢ ددددْاٌ

(44)

ت ّكدددداٌ 

دددددعارٍه الددددرٜٔ  ّداععَدددده للثددددْرٗ: ا٢سددددتق٣ل   

الددددددددْ   ّا  ددددددددا  علددددددددٙ اعْٓدددددددد٘ املصددددددددرٓ٘ت  

ّ دددددناٌ سٔاسددددد٘  ارجٔددددد٘ مسدددددتقل٘ ّع٣قددددداة    

مددددددد   متْا ىددددددد٘ مددددددد  كدددددددح القدددددددْٚ ا٤جيبٔددددددد٘ت  

التمكٔددددددد ّعشددددددكح قددددددا   علددددددٙ ٍدددددددل  عددددددادٗ   

تْجٔددددددُ الثددددددْرٗ    مسددددددارٍا ا٤صددددددلٕت ّالدددددد ٖ   

ا رعر عيُ  ٣ل عمٗ عكه ا٢ ْاٌ

(45)

. 

ّلقددددد دددددَدة ٍدددد ِ ال ددددمٗ  درجدددد٘ عالٔدددد٘ مددددً       

التعبٝدددد٘ ّالتيظددددٔه مددددً قبددددح اقددددتدمت عخددددر     

ملٔدددٌْ ددددخ   لدددٕ الشدددْارذ علدددٙ   34أكثدددر مدددً 

مصدددر مدددً مسدددتْٚ الدّلددد٘ت ٍّدددْ رقددده أ تشدددَدِ   

قبدددح علدددٕ ا٢ ددد٣ ت مثلدددْا  البٔددد٘ السدددكاٌت  دددا        

و الدددددد  ععدددددد  السددددددل ٔم ّاملتدددددددٓيم الدددددد ًٓ     

 جدٓدددا    ْاجددا  دددكح مددا قبددحت صددْتْا ملرسددٕ مددً   

للتعبٝددددددد٘ السٔاسدددددددٔ٘ ّا شدددددددد ّالتيظدددددددٔه   

(46)

  .

ّاسدددددددتنرة ا نددددددداٍري عالشدددددددْارذ علدددددددٙ مددددددددار   

مخسددددددد٘ أٓددددددداوت  دددددددد  الثقددددددد٘ عدددددددً مرسدددددددٕ    

  و ال ددددد اٛ ّاملدددددمّٚ ّعكْمتدددددُت ّاملطالبددددد٘ عدددددا 

ّالكرامددددددد٘ ّالت دددددددرر مدددددددً القنددددددد ت داعدددددددم     

ا رٓددددددد٘ ّالعدالددددددد٘ ا٢جتناعٔددددددد٘ ّا٢سدددددددتق٣ل    

الددددددددْ   ّا٢ىتخاعدددددددداة الرٜاسددددددددٔ٘ املبكددددددددرٗ

(47)

ت 

مدددددددعْعم عاعتقدددددداد راسدددددده أىددددددُ ٢ عدددددددٓح عددددددً    

ا٢سدددددتنرار و الثدددددْرٗت مددددد  ددددددعْر عددددداو عاىعدددددداو  

  ٘  ّجدددْد أٓددد٘  رٓقددد٘ قاىْىٔددد٘ أّ دسدددتْرٓ٘ ملْاجَددد

الدٓكتاتْرٓددد٘ الدٓئددد٘ الياددددٝ٘ت عنددد٣  عدددً عددددو     

القدرٗ علٙ الت نح أّ ا٢ىتظار

(48)

. 

ّو ا٤ّل مدددددددددً ْٓلٔدددددددددْ ّمددددددددد  ت ددددددددداقه عددددددددددٗ   

ا٢عتداجدددددداةت رعدددددد  الددددددرٜٔ  مرسددددددٕ كددددددح    

الددددد ت ّأعلدددددً عشدددددكح قدددددا  : لأٌ أٓددددد٘ ياّلددددد٘    

٨ اعتدددُ عدددالقْٗ مدددً السدددلط٘ سدددْل ت دددر  مصدددر  

  و عالددددد٘ مدددددً ال ْ دددددٙل ت مسدددددتيدا   و الددددد     

الدددددد  التددددددارٓه الطْٓددددددح مددددددً تعامددددددح مجاعدددددد٘     

ا٨ دددددْاٌ مددددد  ا دددددٔ،ت ّعددددددا ّا قدددددا  مدددددً ت دددددْ   

مجاعتدددددُ ّسدددددٔطرتَا علدددددٙ الدددددب٣د 

(49)

ت ٍّدددددْ مدددددا 

اسدددددتتب  و ااة الٔدددددْوت اصددددددار القدددددْاة املسدددددل ٘  

اىددددد ارا  لدددددُ عندددددرّرٗ تلبٔددددد٘ مطالددددد  ا نددددداٍريت  

ّالتْصدددددح    ات دددددا  مددددد  ا ناعددددداة املعار ددددد٘   

ّ ٢ عددد ٌ ا دددٔ، سدددْل   دددح ا٤ مددد٘ السٔاسدددٔ٘ت  

 48ٓصددددددر  ار ددددد٘  رٓددددد  للنسدددددتقبحت ّأمَلدددددُ  

سددددداع٘ت  ٢ أٌ مرسدددددٕ اسدددددتنر و عيدددددادِ ّرعددددد  

قبددددْل ٍدددد ا ا٨ىدددد ارت ّّاصددددح ادعاٜددددُ أىددددُ الددددسعٔه  

الشرعٕ للب٣د

(50)

  . 

ّمدد  تددم و ا٤ّ دداذ ّعددٙ الثالددن مددً ْٓلٔددْت أعلددً       

ّ ٓدددددر الددددددعاذ ا يدددددرال عبدددددد ال تددددداح السٔسدددددٕت    

ا٢ اعدددد٘ عددددالرٜٔ ت   ل ار دددد٘  رٓدددد ل تنددددنير  

ّتسددددددلٔه الرٜاسدددددد٘ عصددددددْرٗ م١قتدددددد٘    رٜددددددٔ   

اقكندددددد٘ الدسددددددتْرٓ٘ العلٔددددددات ّتعلٔدددددد  العنددددددح     

ت ّتشددددكٔح  يدددد٘ لتعدددددٓح الدسددددتْرت  2012عدسددددتْر 

ّ جددددددددراٛ اسددددددددت تاٛ علددددددددٙ الدسددددددددتْر ا دٓدددددددددت   

ّ صددددددار قددددداىٌْ ل٣ىتخاعددددداة الئاعٔددددد٘ت ّ جدددددراٛ   

اىتخاعدددددددداة رٜاسددددددددٔ٘ مبكددددددددرٗ ععددددددددد ال ملاىٔدددددددد٘ت 

كْمددددددد٘ تكيدددددددْقراط متنٔدددددددسٗت مددددددد   ّتشدددددددكٔح ع

اكدددددم الشدددددبا  ّدجمَددددده و العندددددح السٔاسدددددٕت   

ّتشددددكٔح  يدددد٘ للنصددددا ٘ الْ ئدددد٘ت ّصددددٔا ٘    

مٔثا  درل ل٩ع٣و

(51)

. 
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ّمت ا٢عددددددد٣ٌ عدددددددً الددددددد  ّسدددددددن عشدددددددد مدددددددً   

امل١ٓددددددددًٓت ًدددددددح عدددددددددا  مدددددددً رجدددددددال الددددددددًٓ      

ا٨سددد٣مٕ ّاملسدددٔ ٕ ّقدددادٗ التٔددداراة السٔاسدددٔ٘ت     

ّ٘السددددددل ٔ٘ ا٢سدددددد٣مٔ٘ اقاعظدددددد

(52)

ت ٍّددددددْ مددددددا 

أدددددادة عدددددُ كاعدددد٘ القدددددْٚ السٔاسددددٔ٘ املعار ددددد٘    

 ناعددددد٘ ا٨ دددددْاٌت معتددددد ٗ ا يدددددرال السٔسدددددٕ    

لعطدددد٣  قْمٔددددا لت ّعقددددا  لتعددددبري أعددددد أسددددات ٗ علدددده    

ا٢جتنددددداذ السٔاسدددددٕ) (: ل ددددد٣ل ٍددددد ِ املرعلددددد٘     

عدددد ٌ اليددددا  ٓب ثددددٌْ عددددً  عددددٔه قددددْٖت دددددخ    

ٓسددددتطٔ   ىَدددداٛ ال ْ ددددٙت ّالسٔسددددٕ ٍددددْ رجددددح      

الساع٘ل

(53)

 .  

ّمددددددً ميظددددددْر  البٔدددددد٘ املصددددددرٓم عندددددد٣  عددددددً   

جيدددرا٢ة ا دددٔ،ت عددد ٌ قدددرار السٔسدددٕ عا٨ اعددد٘   

 رسدددٕ قدددد ع دددا مصدددر مدددً عْ دددٙ ددددامل٘ت  ٢ 

أٌ تلددد  ا٢ اعددد٘  قدددد ّ دددعر ال٢ْٓددداة املت ددددٗ      

ا٤مرٓكٔددد٘ و مدددم   كدددبريت عٔدددن أ ٓدددرد البٔدددر     

ا٤عدددٔ  أٌ ٓصددداد  علدددٙ مدددا عدددد ت ّالددد ٖ مدددً       

دميقرا ٔددددددددد٘ ددددددددددمىُ أٌ سعدددددددددح السٔاسددددددددداة ال 

ا٤مرٓكٔددد٘ يددد٣  للسدددخرٓ٘ت عنددد٣  عدددً  سدددارٗ    

مجاعددد٘ ا٨ دددْاٌ ت التيظدددٔه السٔاسدددٕ ا٤قدددْٚت و     

الْقددددددددر الدددددددد ٚ ٢ ٓر دددددددد  عٔددددددددُت الت ددددددددرٓن و  

الع٣قددداة القْٓددد٘ ّاملثندددرٗ مددد  ا دددٔ، املصدددرٖت     

ّالدددددا دددددددير ّقْٓدددددر علدددددٙ مددددددار أكثدددددر مدددددً   

 ٣ ٘ عقْد

(54)

 . 

   ْ ق دددددا ّمدددددً  دددددهت أ تتخددددد  ال٢ْٓددددداة املت ددددددٗ م

ّا دددددد ا ت ّاعدنددددددر و البدآدددددد٘ عددددددً اسددددددتخداو 

كلنددددد٘ لاىقددددد٣  عسدددددكرٖل لْصددددد  مدددددا عدددددد ت  

ّكددددد ل  أ تعتددددد ِ ل دددددْرٗ ددددددعبٔ٘ل  

(55)

ت عٔدددددن 

أصددددددددٔبر امل١سسدددددددداة ا٤مرٓكٔدددددددد٘ عيددددددددْذ مددددددددً     

الصددددم٘ت ٍّدددْ مدددا عددددا ّا ددد ا  عددد  ردّد أععاعدددا    

املتتالٔددددد٘ت سدددددْاٛ و قبْعدددددا لْاقددددد  التظددددداٍراة أّ  

لل ظددددد٘ ا٤ّ  أعددددددة و تعاملدددددَا معَدددددات عنيددددد  ا

امل١سسدددداة الرمسٔدددد٘ املتنثلدددد٘ و البٔددددر ا٤عددددٔ     

ّالكدددددْ ر  ّالبيتددددداجٌْ ا ظَدددددا علدددددٙ عٔددددداٌ 

سدددداع٘ت ّأعدددددة قلق ددددا   48ّ ٓددددر الدددددعاذ  َلدددد٘ الددددد  

عنٔق ددددددا علددددددٙ عنلٔدددددد٘ الت ددددددْل الدددددددميقرا ٕت     

كندددددددددا رعندددددددددر ا٢دارٗ تثلددددددددد٘ و سددددددددد ريتَا   

عالقدددددددددددددددداٍرٗ ل ٌ عاترسددددددددددددددددٌْلت التظدددددددددددددددداٍراة 

عندددد٘ أىَددددا اثددددح اىق٣عددددا  علددددٙ    ّا٢عتداجدددداة  ا

الشددددددددددرعٔ٘ت ّو ااة ا٢ دددددددددداِ جدددددددددداٛ مْقدددددددددد    

السدددياتْر جدددٌْ مددداكمت الددد ٖ رأٖ أٌ مدددا عدددد       

مددددا ٍددددْ  ٢ اىقدددد٣  عسددددكرٖت ّعددددن ا٨دارٗ علددددٙ   

 اماا قرار  د ا كْم٘ املصرٓ٘ .

ّأصددددر الدددرٜٔ  عدددارا  أّعامدددا عٔاى دددات أكدددد عٔدددُ       

ت 2011ٓيدددددآر  25أٌ ال٢ْٓددددداة املت ددددددٗ ميددددد   دددددْرٗ    

تددددددددعه مبدددددددادٟ أساسدددددددٔ٘ و مصدددددددرت ٢ّ تددددددددعه 

أدخاص ددددددا أّ أعساع ددددددات ّأعدددددددٚ قلقددددددُ مددددددً قددددددرار  

ا دددددددٔ، ععدددددددسل مرسدددددددٕ ّتعطٔدددددددح الدسدددددددتْرت    

ّ الدددددد  ا ددددددٔ، عا٨سددددددراذ و  عددددددادٗ السددددددلط٘  

ملدددددىٔم ميتخددددبمت ّو الْقددددر ى سددددُ أعلددددً أىددددُ    

أمددددر  راجعدددد٘ املعْىدددد٘ ا٤مرٓكٔدددد٘ ملصددددر و  ددددح  

ِ ا٤ّ دددداذ القددددْاىم ا٤مرٓكٔدددد٘ علددددٕ  ددددْٛ ٍدددد     

ا دٓدٗ

(56)

  . 

كنددددا صددددرعر ّ ٓددددرٗ ا ارجٔدددد٘ كلٔيتددددٌْت أٌ   

ْٓىٔدددددْ لٔسدددددر  دددددْرٗ    30مدددددا عدددددد  و مصدددددر و   

كندددددددددا تددددددددددعٕ السدددددددددلطاة املصدددددددددرٓ٘ت ّا دددددددددا   

اليدددا  للخدددرّ   مظددداٍراة دعرٍدددا ا دددٔ، ّدعددد  

ّددددد يَه أَدددددا  ٢ىق٣عددددُت عٔددددن أراد ا ددددٔ،     

اعددددددادٗ عكدددددده العسددددددكر للددددددب٣د ععددددددد ا٨ اعدددددد٘     

مددا عددد  عال عددح عٔنددا ععدددت عٔددن       بددار  ت ٍّددْ  

تردددددددددد  السٔسدددددددددٕ ٢ىتخاعددددددددداة الرٜاسددددددددد٘ ّمت   

تيصددددٔبُ رٜٔسددددا  ملصددددرت كنددددا دددددككر و  ار دددد٘  

الطرٓدددد  الددددا  رعَددددا السٔسددددٕت ّقالددددر لددددٔ       

ْٓلٔدددْت  3كدددح املصدددرٓم را دددٔم عندددا عدددد  و     

ّعتدددٙ تيصدددٔ  السٔسدددٕ رٜٔسدددا ملصدددرت ّقالدددر اٌ    

التصددددرحياة الددددا قاعددددا قبددددح تيصددددٔبُ عمٍنٔدددد٘      

عددددداٌّ مددددد  أمرٓكدددددا ٢ تعددددد  عالندددددرّرٗ ر دددددا الت

ا٤مرٓكٔم علٙ تْلُٔ الرٜاس٘

(57 )

. 

ّملددددا كدددداٌ  سدددددقاط الشددددع  ّا ددددٔ،  ناعددددد٘     

ددد  ددد مددً ميظددْر كددثري مددً اقللددم    ا٨ ددْاٌ ميثددح 

ا٤مرٓكٔددددددد٘  ل٩سدددددددماتٔدٔ٘اىتكاسددددددد٘ كدددددددبريٗ  

ا دٓدددددٗ و الشددددر  ا٤ّسددددن ت لدددد ا كاىددددر ردّد  

ال عدددح ا٤مرٓكٔددد٘  ددداِ الددد  دددددٓدٗ العصدددبٔ٘ د      

كنددددا سددددب  د  دددده عدددددأّا و التخطددددٔن ل ددددرا         

مجاعددددددد٘ ا٨ دددددددْاٌ جمدددددددددا   رعدددددددا  أساسدددددددٔا  و   

ا كددددده مدددددً  ددددد٣ل رعددددد  ا٢عدددددمال عدددددالثْرٗت    

ّا٨صدددرار علدددٙ التعامدددح مددد  مدددا عدددد  علدددٙ أىدددُ     

ْعري الدددددعه ّا نآدددد٘ الكاملدددد٘  لاىق٣عددددا لت مدددد  تدددد 

ملخطدددن ا٨ دددْاٌ و السدددعٕ لدددد ل سدددقاط الثدددْرٗلت     

ّتكلٔددد  كدددح مدددً تركٔدددا ّقطدددر للقٔددداو عالددددّر   

ا٤ساسددددددٕ و دعدددددده ّ  دددددداح ٍدددددد ا املسددددددعٕت مدددددد  
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تارسددد٘ كاعددد٘ أىدددْاذ النددد ْط علدددٙ مصدددر    

(58)

ت 

عٔدددددن قامدددددر ا٢دارٗ ا٤مرٓكٔددددد٘ عال عدددددح عْقددددد    

املسدددددددددداعداة العسددددددددددكرٓ٘ ّميدددددددددداّراة الدددددددددديده   

السددددددا  ت ّعر ددددددر ّ ٔقدددددد٘ الشددددددرّط السددددددبع٘ 

الدددددددا رعندددددددتَا ا كْمددددددد٘ املصدددددددرٓ٘ت ّععثدددددددر     

عرسدددددددداٜح سددددددددلبٔ٘: ميَددددددددا التعلٔدددددددد  ا سٜددددددددٕ      

للنسددددددددداعداة العسدددددددددكرٓ٘ ت ّتمجٔدددددددددح تسدددددددددلٔه   

ل ّمعدددداة عسدددكرٓ٘ مت ا٢ت دددا    F 16 ددداٜراة ل

علَٔددددا مسددددبقا ت ر دددده اعدددد٣ٌ القدددداٍرٗ مددددرارا  عددددً   

ح مددددٚ عاجتَدددا املاسددد٘ عددد ِ الطددداٜراةت مدددً أجددد      

يارعددد٘ ا ناعددداة ا َادٓددد٘ ا٨رٍاعٔددد٘ و ددددبُ     

جسٓرٗ سٔياٛ

(59)

 . 

كنددددددددا تدددددددددٍْرة الع٣قدددددددداة الثيأٜدددددددد٘ عشددددددددكح 

مل ددددددددْ  و أعقددددددددا  عدددددددد  اعتصدددددددداو أىصددددددددار  

ا٨ دددْاٌ  ٔدددداىٕ راععددد٘ العدّٓددد٘ ّىَنددد٘ مصدددر   

ت عٔدددددددن مجددددددددة ال٢ْٓددددددداة  2013أ سدددددددط   14و 

ملٔدددددار  1.3املت ددددددٗ عصدددددْرٗ م١قتددددد٘ مدددددا ٓعدددددادل     

ة العسددددددددكرٓ٘ السدددددددديْٓ٘ الددددددددا   د٢ّر املسدددددددداعدا

تقددددددددددمَا للددددددددددٔ، املصدددددددددرٖت مدددددددددً دعاعددددددددداة    

   ٘ ّمرّعٔدددددداة ّصددددددْارٓه ّ دددددداٜراة مقاتلدددددد

(60)

ت 

الدددد ٖ جدددداٛ و ّقددددر اددددار  عٔددددُ     ا٨جددددراٍّٛددددْ 

ت مددددا دعدددد  الدعلْماسددددٔ٘ املصددددرٓ٘  ا٨رٍددددا مصددددر 

جدٓددددددٗ تَددددددل ا     سدددددماتٔدٔ٘ لدددددٕ صدددددٔا ٘  

تْسددددٔ  قاعدددددٗ ع٣قدددداة مصددددر الدّلٔدددد٘ ّتسددددن   

ٔاراتَددددا الدّلٔدددد٘ت ّعددددٙ مقدددددمتَا   عددددا عتعدددددد ا ت 

ا٢ ددداِ صدددْ  صددددٓقَا الرّسدددٕ القددددٓه لتلبٔددد٘   

اعتٔاجاتَددددددددا العسددددددددكرٓ٘ ّا٤مئدددددددد٘ العاجلدددددددد٘ت    

ا٨دارٗ ا٤مرٓكٔدددد٘ عث٣ دددد٘ عقددددْد  أ اعددددرععدددددما 

مدددً الع٣قددداة العنٔقددد٘ مددد  مصدددر; ّالدددا كددداٌ       

ٓيظدددر عدددا دّمدددا  علدددٙ كْىَدددا  ْاجدددا  للع٣قددداة     

ا٢سماتٔدٔ٘ ّاملستقرٗ

(61)

 . 

ّلقددددددد اٍدددددد  ععدددددد  اقللددددددم    القددددددْل عددددددمٌ  

ْٓىٔددددْت  30املْقدددد  ا٤مرٓكددددٕ السددددلبٙ مددددً  ددددْرٗ    

كددددداٌ تعدددددبريا  عدددددً ر بددددد٘ ا٨دارٗ ا٤مرٓكٔددددد٘ و     

اسدددتنرار عكددده ا٨ دددْاٌ املسدددلنمت ملدددا ميثلدددُ الددد    

مدددددً  دددددْ للع٣قددددد٘ عدددددم الطدددددرعم و السددددديْاة    

ا٤ ددددريٗ ّقبددددح  ددددْرٗ ٓيددددآرت أّ مددددا ٓعكسددددُ مددددً     

٩دارٗ تب ددددددٙ مددددددً ّراٜددددددُ   ددددددن اسددددددماتٔدٕ لدددددد 

تعنٔدد  ّ  الدد٘ عالدد٘ عدددو ا٢سددتقرارت  ددا ٓدد١دٚ       

    لسلدددد٘ امليطقدددد٘ العرعٔدددد٘ أَدددددا  ملددددا ٓعددددرل      

عالشر  ا٤ّسن ا دٓد

(62)

 . 

 ٢ أٌ السٔاسدددددددد٘ ا ارجٔدددددددد٘ ا٤مريكٔدددددددد٘ قددددددددد  

ارتكبدددر عال عدددح  طدددم  اسدددماتٔدٔا  و تعاملدددَا مددد   

مصددددر  دددد٣ل تلدددد  املرعلدددد٘ت ّعر ددددر الع٣قدددد٘      

 طدددددري; عٔدددددن ددددددككر ا٨دارٗ ا٤مرٓكٔددددد٘  لتدددددْتر

و  دددددْرٗ الشدددددع  املصدددددرٖت ّاسدددددتخدمر ى ددددد      

تْصدددٔ اة مجاعددد٘ ا٨ دددْاٌت ّعددددسة عدددً ر٠ٓددد٘     

ا شدددددددْد ا ناٍريٓددددددد٘ الدددددددا مددددددد٥ة الشدددددددْارذ    

ّاملٔددددددادًٓ مطالبدددددد٘ عرعٔددددددح ا٨ ددددددْاٌت ّم١ٓدددددددٗ  

 ار دددد٘ الطرٓدددد ت الددددا  رعَددددا القاٜددددد العدددداو       

ٍدددددر  للقدددددْاة املسدددددل ٘ ّالقدددددْٚ السٔاسدددددٔ٘ ّا٤    

ّالكئسددددد٘

(63)

ت عٔدددددن أ تسدددددتْع  ا٨دارٗ أععددددداد   

ا٤مدددددرت ّلدددددٔ  أدل علدددددٙ الددددد  مدددددً اسدددددتنرارٓ٘  

ترّسَدددددا ل كدددددرٗ دمددددد  ا٨سددددد٣مٔم و اليظددددداو    

السٔاسدددددددددددٕت ّرعدددددددددددن ا٢سدددددددددددتقرار السٔاسدددددددددددٕ  

عْجددددْدٍه ّمشدددداركتَه و العنلٔدددد٘ السٔاسددددٔ٘ت    

ٍّدددددْ مدددددا ٓعكددددد  مبطدددددا  دددددددٓدا  ّاىقسددددداما  و     

عدددده مصددددر ّدعدددده   املْقدددد  ا٤مرٓكددددٕت مددددا عددددم د   

 ٌ مجاعددددددد٘ ا٨ دددددددْا

(64)

. ّلقدددددددد اعتددددددد  لم١ددددددددر    

قدددددددددد  2013ْٓىٔدددددددددْ  30الدميقرا ٔددددددددد٘ل أٌ  دددددددددْرٗ 

ّ دددددعر ا٨دارٗ ا٤مرٓكٔددددد٘ ّالدددددرٜٔ  أّعامدددددا و    

أ مددددددد٘ عقٔقٔددددددد٘ت ّمثلدددددددر دلددددددد٣ٔ  علدددددددٙ  طدددددددم  

عسدددداعاة أّعامددددا السٔاسددددٔ٘ت و مسدددداىدٗ ىظدددداو ٢   

حيظدددٙ عالتمٓٔدددد الشدددع ت مدددا اعتددد  م١ددددرا  علدددٕ    

ْا ا٤مرٓكٕ و امليطق٘عقداٌ الي 

(65)

. 

 املب ن الثالن

 30ا٤مرٓكٔددددد٘ مدددددً  دددددْرٗ     ا٨دارٗمْقددددد  

 2013ْٓىُٔ 

جدددددددددداٛ رد ال عددددددددددح ا٤مرٓكددددددددددٕ ا٤ّل علددددددددددٙ        

ا٢ اعددد٘ عدددالرٜٔ  مرسدددٕت عددد  تصدددرٓ  رمسدددٕ  

ت عددددمٌ: 2013للددددرٜٔ  أّعامددددا و الثالددددن مددددً ْٓلٔددددْ 

لال٢ْٓدددداة املت دددددٗ لددددً تدددددعه أعددددراد معٔدددديم أّ      

أعددددسا  سٔاسددددٔ٘ معٔيدددد٘ت ّأىددددُ و ىَآدددد٘ املطددددال   

عدددد ٌ مسددددتقبح مصددددر ٢ ميكددددً ادٓدددددِ  ٢ مددددً     

ىشدددعر عقلددد  عنٔددد     قبدددح الشدددع  املصدددرٖت ّ ىيدددا   

  اٛ قددددرار القددددْاة املسددددل ٘ ا٨ اعدددد٘ عددددالرٜٔ ت      

الددددددد ٚ عدددددددا  عالرٜاسددددددد٘ و اىتخاعددددددداة ددددددددرعٔ٘ت   

ّكدددد ل  تعلٔدددد  الدسددددتْرل  

(66)

                          . 

للددددرٜٔ    دددده أعقدددد  الدددد  عمرععدددد٘ أٓدددداو اجتناعددددا  



 (2017) السي٘      ّلا٢اجمللد     الثاىٕ عشرالعدد        بار للعلْو القاىْىٔ٘ ّالسٔاسٔ٘ جمل٘ جامع٘ ا٢ى

 
76 

مددددد  عرٓقدددددُ ل٥مدددددً القدددددْمٕت صددددددر عيدددددُ عٔاىدددددا  

تدددرع  رعندددا   أكدددد علدددٕ أٌ: لال٢ْٓددداة املت ددددٗ    

قا عدددا  ا٢دعددداٛاة الكااعددد٘ الدددا ٓرّجَدددا الدددبع       

و مصددددددرت ّم ادٍددددددا أىيددددددا ىعنددددددح مدددددد  أعددددددسا       

سٔاسددددٔ٘ت أّ عركدددداة يددددددٗ ٨مدددد٣ٛ العنلٔدددد٘    

ا٢ىتقالٔدددد٘ و مدددد لت كنددددا دعددددا البٔدددداٌ مجٔدددد        

املصدددددرٓم    السدددددري سدددددْٓا  و مسدددددريٗ جامعددددد٘    

تسدددددن   شدددددارك٘ كدددددح ا ناعددددداة ّا٤عدددددسا   

ٔددددد  املسددددد١ّلم املصدددددرٓم   السٔاسدددددٔ٘ت ّعدددددن مج 

علددددٙ  داىدددد٘ اسددددتخداو القددددْٗت ّميدددد  ّقددددْذ املسٓددددد 

مدددً أعندددال العيددد ت ّ الددد  املتظددداٍرًٓ عدددالتعبري   

عدددً مطدددالبَه سدددلنٔا ت ّدعدددا مجٔددد  ا٤ ددددرال      

رأ  ا٢ىقسدددددداماة و البدددددد٣دت ّرعددددد  ا٢ىتقددددددداوت    

ّا٢ادددددددددددداد معدددددددددددددا  ٢سددددددددددددددددتعادٗ ا٢سددددددددددددتقرار   

 ددددددد  عاسدددددده  ّالدميقرا ٔدددددد٘. كنددددددا أكددددددد املت 

البٔدددددر ا٢عدددددٔ  علدددددٕ أٍنٔددددد٘ العدددددْدٗ السدددددرٓع٘  

ّاملسددددْٝل٘ للسددددلط٘ الكاملدددد٘    عكْمدددد٘ مدىٔدددد٘  

ميتخبدددد٘ دميقرا ٔددددا  و أقددددر  ّقددددر تكددددًت  دددده  

دعددددددددا ّ ٓددددددددر ا ارجٔدددددددد٘ كددددددددريٖ املسددددددددْٝلم     

املصددددرٓم ّعددددثَه علددددٙ اسددددتعادٗ الدميقرا ٔدددد٘ت   

و الْقدددددر الددددد ٖ أعددددددة عٔدددددُ ا٨دارٗ ا٤مرٓكٔددددد٘     

ٙ عدددددددو ّصدددددد  ٍدددددد ا عددددددد   عرصددددددا  ّا دددددد ا  علدددددد 

لا٢ىقددددد٣ لت ٤ٌ الددددد  مدددددً ددددددمىُ أٌ ٓتسدددددب  و   

قطدددد  تلقدددداٜٕ للنسدددداعداة عددددً مصددددر  ْجدددد       

التشرٓعاة القاٜن٘

(67)

.  

ّو الثددددامً مددددً ْٓلٔددددْت ّعدددد  مدددد١ار صدددد  ٕ      

أعلدددددددً لجددددددداٖ كدددددددارىٕل السدددددددكرتري الصددددددد  ٕ  

للدددرٜٔ ت أىدددُ: ل أ ىتخددد  قدددرارا  عدددْل تْصدددٔ  أّ   

ة    ت ددددٔري  تسددددنٔ٘ ا٤عدددددا  و مصددددر الددددا أد    

و ا كْمددددددد٘ت ّ ىيدددددددا سددددددديم   الْقدددددددر الددددددد٣ وت   

ّسيسددددددتعرا التساماتيددددددا القاىْىٔدددددد٘ت ّىتشدددددداّر    

مددددد  الكدددددْ ر  عٔندددددا اددددد  تعدددددٔم ّّصددددد  

ا٤عدددددا  الددددا ّقعددددرل  

(68)

ت ّر دددده اتسدددداو املْقدددد    

ا٤مرٓكدددددٕ و ٍددددد ِ ا٦ّىددددد٘ عددددددلا  رلت ّ يددددد      

ّصددد  مدددا عدددد  عددددلا٢ىق٣  العسدددكرٖل  

(69)

ت عقدددد 

ة املت دددددٗ علددددٙ تمكٔددددد أٍنٔدددد٘ عرصددددر ال٢ْٓددددا

العددددْدٗ سددددرٓعا     املسددددار الدددددميقرا ٕت مرعبدددد٘  

 ددد ر عدددا٨ع٣ٌ الدسدددتْرٖ الددد ٖ أقدددرِ الدددرٜٔ     

امل١قدددددرت ّالددددد ٖ تندددددنً جدددددد٢ّ   مئدددددا  لتعددددددٓح 

 الدستْرت ّ جراٛ اىتخاعاة عرملاىٔ٘ ّرٜاسٔ٘ .                       

 ٢ أىدددددُ و ٍددددد ا الصددددددد ّاىط٣قدددددا  مدددددً الٔدددددح     

مْ دددددددْعٕت ٢ ميكدددددددً ا ددددددددٓن عدددددددً مْقددددددد      

أمرٓكدددٕ ّاعددددت عَيدددا   ٣ ددد٘ دّاٜدددرت كددداٌ لكدددح    

ميَددددا مْق ددددُ ّعسدددداعاتُت الددددا دددددَدة ت ددددٔرياة     

ّتبآيدددداة ّا دددد ٘  دددد٣ل ٍدددد ِ املرعلدددد٘ت ٍّددددٕ:      

ا٨دارٗ ا٤مرٓكٔددددد٘ت عٔددددددن ميكددددددً التنٔٔددددددس عددددددم  

مْاقدددددد  البٔددددددر ا٤عددددددٔ  ّا ارجٔدددددد٘ ّدّاٜددددددر    

 أجَددددددددسٗ ا٤مددددددددً القددددددددْمٕ ا٤ ددددددددرٚت ٍّيددددددددا    

الكددددددْ ر   دلسددددددُٔ الشددددددْٔ  ّاليددددددْا ت  دددددده  

الددددددّاٜر ال كرٓددددد٘ت تثلددددد٘ و مراكدددددس الب دددددْ    

ّالدراسددداة ّّسددداٜح ا٨عددد٣و   

(70)

                         .    

ع ٔندددا ٓتعلددد  عدددالكْ ر ت علقدددد اىتقدددد  البٔددد٘     

أعنددددددداٛ الكدددددددْ ر  مدددددددا عدددددددد ت داعدددددددٔم      

م دددٔ  أّ  ل ددداٛ ال٢ْٓددداة املت ددددٗ للنسددداعداة     

كرٓ٘ كْسدددٔل٘ ملعاقبددد٘ مصدددرت عٔدددن  الددد   العسددد

أ لدددد  أعندددداٛ جملدددد  الشددددْٔ  عنددددرّرٗ ّقدددد      

ٍددددد ِ املسددددداعداة; ىظدددددرا  ٤ٌ مدددددا عدددددد  ٍدددددْ مدددددً 

ّجَدددددد٘ ىظددددددرٍه لاىق٣عددددددا  عسددددددكرٓا ل   

(71)

ت كنددددددا  

اقدددمح مخسددد٘ مدددً أعنددداُٜ ت دددٔري الطرٓقددد٘ الدددا  

تقددددو عَدددا ٍددد ِ املسددداعداةت مطدددالبم  سٓدددد مدددً     

ٔددددددددد٘ المكٔدددددددددس علدددددددددٙ الندددددددددناىاة الدميقرا   

 ٌ ّعقدددددْ  ا٨ىسدددددداٌ ّسددددددٔادٗ القدددددداىْ

(72)

ت  ٢ أىددددددُ 

علددٙ جاىدد    ددرت عدد ٌ الياٜدد   لٔددْة   ددح ّمعددُ        

الددددددددميقرا ٌْٔ و  يددددددد٘ الشدددددددٌْٝ ا ارجٔددددددد٘  

 دلدددد  اليددددْا ت كاىددددر عدددده ر٠ٓدددد٘  تل دددد٘ت      

تقددددددددْل عددددددددمٌ أٖ  طدددددددد٘   دددددددد  املسدددددددداعداة   

العسدددددددكرٓ٘ ملصدددددددر سدددددددتكٌْ مدددددددً ا طدددددددمت ّأٌ    

الْقدددددْل    ال٢ْٓددددداة املت ددددددٗ سددددد  أٌ متدددددار 

جاىدددددد  ا ددددددٔ، الدددددد ٚ ميتلدددددد  القددددددْٗت عقددددددال     

صدددراع٘: لسددد  أٌ ىعندددح علدددٙ أسدددا  مصدددا يا   

ا٤مئدددد٘ الْ ئدددد٘ ّمصددددال عل اٛىددددا و امليطقدددد٘    

ااا كددددددداٌ ا ٔدددددددار عدددددددم العندددددددح مددددددد  القٔدددددددادٗ    

العسددددكرٓ٘ املصددددرٓ٘ أّ مجاعدددد٘ ا٨ ددددْاٌت ّسدددد   

أ٢ ىعددددددددرا للخطددددددددر ع٣قتيددددددددا مدددددددد  ا ددددددددٔ، 

 عقْدلاملصرٖت ّالا عئياٍا ع 

(73)

                       . 

أمدددا عٔندددا اددد  البٔدددر ا٤عدددٔ ت ّر ددده تْصدددٔ٘     

عرٓدددد  ا٤مددددً القددددْمٕ عتعلٔدددد  املسدددداعداة ت  ٢ أٌ  

البٔددددددر ا٤عددددددٔ  دعددددددا    اسددددددتنرار تقدددددددميَات      

٢عتبددداراة تتعلددد  عاملصدددال ا٤مئددد٘ت لكدددً ا٨دارٗ     

و ااة الْقدددددر عنددددددة    تدددددم ري تسدددددلٔه عدددددددا    

قتالٔ٘ للداى  املصرٖمً الطاٜراة ال

(74).

 

ْٓلٔدددْ ّعتدددٙ عددد   3ّمدددً  دددهت ٣ٓعدددا أىدددُ ميددد  

القدددددْاة املصدددددرٓ٘ ٢عتصدددددامٕ لراععددددد٘ العدّٓددددد٘ل  

ت  ددددددا  2013أ سددددددط   14ّلىَندددددد٘ مصددددددرل ٓددددددْو   

أسددددقطُ مددددً مٝدددداة القتلددددٙ ّاعتقددددال املٝدددداة مددددً   
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أعندددداٛ مجاعدددد٘ ا٨ ددددْاٌ ت أ تتخدددد  ّاددددديطً أٖ 

مْقدددد  سددددل   دددداِ ا كْمدددد٘ املصددددرٓ٘ت ّ لددددر   

صدددددرحياة املسدددددْٝلم ا٤مدددددرٓكٔم تددددددّر عدددددْل  ت

أٍنٔدددد٘ اعددددماو القدددداٍرٗ  قددددْ  ا٨ىسدددداٌت عتددددٙ  

جددداٛ عددد  ا٢عتصدددامم لٔسٓدددد ّٓعلدددٕ مدددً ىددد ِ      

ا٢ىتقددددداداة ا٤مرٓكٔددددد٘ لددددد٩دارٗ املصدددددرٓ٘ت ع دددددٕ   

ااة الٔدددْو عقدددد ّ ٓدددر ا ارجٔددد٘ كدددريٖ مددد١ارا    

صددددد  ٔا ت دعدددددا عٔدددددُ    تعلٔددددد  العندددددح عقددددداىٌْ    

ادٖ العيدددددددد  عددددددددم  الطددددددددْارٟ و مصددددددددرت ّت دددددددد  

املعتصددددنم ّقددددْاة الشددددر ٘ ّا ددددٔ،ت ّاعددددماو   

 رادٗ الشددددع ت كندددددا أداٌ املت دددددد  عاسددددده البٔدددددر  

ا٤عدددٔ  لجدددْت أرىسدددرل  دددْٛ قدددْاة ا٤مدددً        

العيددد   دددد املتظددداٍرًٓت و عدددم جددداٛة ا٨داىددد٘      

الكددددد ٚ مدددددً الدددددرٜٔ  أّعامدددددا ى سدددددُ ععدددددد ٓدددددْو  

ّاعددددددت عٔدددددن قدددددال و عٔددددداٌ صدددددْتٕ مدددددً مقدددددر     

ال٢ْٓددددداة املت ددددددٗ تددددددًٓ اسدددددتخداو  عطلتدددددُ: ل ٌ 

العيددددددد  ّا٨جدددددددراٛاة ا٤مئددددددد٘ الدددددددا امددددددد تَا   

ا كْمدددددد٘ املصددددددرٓ٘ت ٢ّعددددددد مددددددً  ىَدددددداٛ عالدددددد٘   

الطدددددددْارٟت الدددددددا تقٔدددددددد ا رٓددددددداة الشخصدددددددٔ٘   

للنددددددددىٔمت ّأ٢ تسدددددددتخدو السدددددددلطاة املصدددددددرٓ٘ 

العيدددد   ددددد املدددددىٔمت ّاددددمو ا قددددْ  العاملٔدددد٘ 

    ٗ لت كندددا ل٩ىسددداٌ الدددا تددددعنَا ال٢ْٓددداة املت دددد

أصددددددددر قدددددددرارا  ع ٓقدددددددال امليددددددداّراة العسدددددددكرٓ٘     

املشددددددمك٘ لالدددددديده السددددددا  لت ّالددددددا كاىددددددر     

مقددددررٗ و سددددبتن ت ّو تَدٓددددد عماجدددد  التعدددداٌّ 

عددددددددم البلدددددددددًٓت منددددددددٙ قددددددددا٣ٜ  : ل ٌ التعدددددددداٌّ   

التقلٔدددددٖ مدددد  مصددددر ٢ ميكددددً أٌ ٓسددددتنر كنددددا   

كددددداٌ عٔيندددددا ٍيدددددا  مدددددً ٓقتلدددددٌْ و الشدددددْارذت      

املت ددددددددٗ سدددددددتتخ    ّدددددددددد علدددددددٙ أٌ ال٢ْٓددددددداة   

 طدددددْاة أ دددددرٚ عٔندددددا ٓتعلددددد  عالع٣قددددداة مددددد       

مصدددرل.  ّلقدددد جددداٛ ٍددد ا التَدٓددددت ر ددده تمكٔددددِ      

و ااة البٔددداٌ علدددٙ أٍنٔددد٘ الشدددراك٘ مددد  مصدددرت    

ّاعتبدددددداراة مصددددددال عدددددد٣دِ و امليطقدددددد٘ت ّالددددددا    

ت ددددرا علَٔدددددا ا٢عت ددددا  عع٣قددددداة جٔدددددٗ مددددد     

الدّلدددد٘ املصددددرٓ٘

(75 )

ت ّعلددددٕ  ل ٔدددد٘ الصددددْر الددددا 

داددددددداة التل دددددا  و ّاددددددديطً لقددددددْاة   تدددددداّلتَا 

ا٤مدددً املصدددرٓ٘ عااددد٘ ىرياىَدددا أ يددداٛ ال ددد ت دعدددا  

ّ ٓددر الدددعاذ ٍاجددح عدد  عٔدداٌ لددُ املشددري السٔسددٕ        

ّعددددد رِ مدددددً أٌ ٍددددد ا العيددددد  ٓعدددددرا ع٣قددددداة    

التعدداٌّ عدددم البلددددًٓ للخطدددرت كندددا قددددو الدددْ ٓر  

كددددددريٖ ااة اليقدددددداط لددددددْ ٓر ا ارجٔدددددد٘ ىبٔددددددح   

عَنٕ

(76)

. 

عتددد ة ا٢دارٗ ا٢مرٓكٔددد٘ أٌ   ّميددد  الددد  ا دددم ا   

ا٨ اعدددددددد٘ عددددددددالرٜٔ  امًليتخدددددددد  ٍددددددددْ لاىق٣عددددددددا   

عسدددكرٓا لت كددداٌ ىتدددا  صدددراذ سٔاسدددٕ عئددد  عدددم   

كدددد ٚ القددددْٚ و مصددددر ّاملتنثلدددد٘ و  امل١سسدددد٘    

العسدددددكرٓ٘ مدددددً جاىددددد ت ّمجاعددددد٘ ا٨ دددددْاٌ مدددددً 

جاىدددددددد    ددددددددرت أدٚ    عرمدددددددداٌ مصددددددددر مددددددددً     

اسددددتكنال  رعتَددددا الدميقرا ٔدددد٘ت ّأعدددداد رمددددْ      

و القدٓه    سدٗ ا كه مرٗ أ رٚاليظا

(77 )

. 

ّو العادددددر مددددً أكتددددْعر ت ّو تطددددْر متصدددداعدت  

تقددددرر عال عددددح م ددددٔ  املسدددداعداة العسددددكرٓ٘ ت    

عٔددددن اعليددددر املت د دددد٘ عاسدددده ا ارجٔدددد٘ لجددددم    

عسدددددداكٕلت أٌ ال٢ْٓدددددداة املت دددددددٗ قددددددد عدبددددددر     

ععددد  الددديظه العسدددكرٓ٘ الدددا ّعددددة عَدددا مصدددرت    

ٓدددددته اعدددددرا   ّكددددد ا املسددددداعداة اليقدٓددددد٘ عتدددددٙ    

تقددددددددو مْ دددددددْ   ددددددداِ تشدددددددكٔح عكْمددددددد٘ عددددددد  

اىتخاعددداة عدددرٗ ّىسَٓددد٘ت ّقددددرة ا ارجٔددد٘ ٍددد ا    

ملٔدددددٌْ د٢ّر 260ا  ددددد  عدددددد 

(78)

. ّلقدددددد اسدددددتيد  

ٍددد ا التصدددرل علدددٙ مدددا ٓ ر دددُ قددداىٌْ املسددداعداة 

ت ّالدددددد  ّعقددددددا  1961ا ارجٔدددددد٘ ا٤مرٓكددددددٕ لعدددددداو 

ت الدددا تقدددْل صدددراع٘ ععددددو مدددي    508لدددي  املدددادٗ 

   أٖ دّلددددد٘ اىتخددددد  عَدددددا رٜٔسدددددا    أٖ مسددددداعداة

لل كْمدددد٘ ّأ ددددٔ  عددددُ عدددد  اىقدددد٣  عسددددكرٖ أّ     

مرسدددددددْو

(79)

ت كندددددددا عسادددددددرة ا٨دارٗ ا٤مرٓكٔددددددد٘  

ٍددد ِ ا٨جدددراٛاة عمىَدددا عدددح ّسدددن مدددا عدددم ر بتَدددا  

و تدددددْعٔه ا كْمددددد٘ املصدددددرٓ٘ جدددددراٛ تْسدددددعَا و  

 ٣تَددا ا٤مئدد٘  ددد مجاعدد٘ ا٨ ددْاٌت ّمددا عدددم       

اٛٗ مددد  علٔددد   عاجتَدددا لل  دددا  علدددٙ ع٣قددد٘ عياددد   

عرعٕ يْرٖ كنصر

(80)

 . 

 ٢ أىدددُ علدددٙ جاىددد    دددرت أ  تر ددده ّ ارٗ الددددعاذ   

)البيتدددددداجٌْ( لتلدددددد  الندددددد ْط الددددددا اىتَدتَددددددا  

ا٨دارٗ  ددددداِ مصدددددر ّاسدددددتنرة ياعظددددد٘ علدددددٙ   

مسدددتْٚ جٔدددد مدددً التعددداٌّت عٔدددن دأعدددر ّادددديطً  

علددددددددددٙ ا٢عت ددددددددددا   سددددددددددارًٓ متددددددددددْا ٓم و     

جٌْ الع٣قددددددداةت أّعندددددددا عسدددددددكرٖ عدددددددم البيتدددددددا 

ّا ددددٔ، املصددددرٖت ّا٦ ددددر سٔاسددددٕ عددددم ا٨دارٗ    

ّا كْمددددد٘ املصدددددرٓ٘ت ّداٜندددددا  مدددددا كاىدددددر قيددددداٗ     

ا٢تصددددددال ا٤ّ  ٍددددددٕ ا٤قددددددْٚ ّا٤قددددددح عر دددددد٘  

للتددددم ر عمٓدددد٘  ٣عدددداةت ّياعظدددد٘ علددددٙ ع٣قدددد٘    

مسددددتقرٗ ّّ ٔدددددٗ

(81)

ت كنددددا أعدددددة ال البٔدددد٘ مددددً 

ا دددددسعم الددددددميقرا ٕ ّا نَدددددْرٖت ّمراكدددددس  

تعامددددح  دارٗ اّعامددددا مدددد    ال كددددر اىتقدددداداة عددددادٗ ل  
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الْ ددددد  و مصدددددرت ّاصددددد ٘ الددددد  عمىدددددُ ٓيطدددددْٖ   

علٙ  طم اسماتٔدٕ كبري

(82)

. 

كنددددددا أعددددددر  الكددددددثري مددددددً اقللددددددم و جمددددددال 

الشددددددٌْٝ الدّلٔدددددد٘ت عددددددً اعتقددددددادٍه عددددددمٌ تلدددددد      

ا طددددْٗ سددددتمتٕ عيتدددداٜ  عكسددددٔ٘ت ّأٌ اسددددتخداو    

ال٢ْٓدددددداة املت دددددددٗ ملبٔعدددددداة ا٤سددددددل ٘ كْرقدددددد٘ 

ٓكتدددد  عددددا اليددددداحت   دددد نت مددددً  ددددري املددددرج  أٌ

ّأٌ اسددددددددتنرار عددددددددد  املعْىدددددددداة لددددددددً حيقدددددددد    

الدميقرا ٔدددددد٘ و مصددددددرت ّقددددددد ٓيطددددددْٖ علددددددٙ     

تكددددددددالٔ  قصددددددددريٗ ا٤جددددددددح لددددددددبع  املصددددددددال     

ا٢سددددماتٔدٔ٘ ا٤مرٓكٔدددد٘ت كنددددا سددددٔكٌْ لدددد ل    

أ دددرارا  عال ددد٘ علدددٙ الع٣قددداة الثيأٜددد٘ت ّسدددٔدع     

مصددر دععددا   ددْ آْددح عْصددلتَا السٔاسددٔ٘ مددً       

عنددددد٣  عدددددً عْاقددددد  الددددد      ال دددددر     الشدددددر ت 

الْ ٔندددددددد٘ علددددددددٙ ميطقدددددددد٘ الشددددددددر  ا٤ّسددددددددن   

ككح

(83)

 . 

لٍددد ا لدددٔ  الْقدددر املياسددد  ٤مرٓكدددا كدددٕ تعاقددد     

املصدددرٓم أّ تطالددد  عاىتخاعددداة سدددرٓع٘ت مَنتيدددا     

ا٦ٌ ٍدددددٕ مسددددداعدٗ ا كْمددددد٘ ا دٓددددددٗت ّ ٓدددددادٗ 

عددددددددد القدددددددراراة ا٢قتصدددددددادٓ٘ ا ٔددددددددٗلت ٍكددددددد ا 

كاىدددددددر عبددددددداراة الكاتددددددد  السٔاسدددددددٕ ا٤ددددددددَر      

تْمدددا  عرٓددددماٌ . و عدددم رأٚ يلدددح   دددرت أىدددُ  

كددددداٌ ٓدددددتعم علدددددٙ صدددددياذ القدددددرار ا٤مدددددرٓكٔم   

املندددددٕ قددددددما   كنددددد٘ أعندددددحت ّعددددددو امددددداا أٖ 

 جددددراٛ مددددً دددددمىُ ا٨ ددددرار عالع٣قدددداة الثيأٜدددد٘ت    

عالشددددر  ا٤ّسددددن ٢ ٓددددسال مكاىددددا  طددددرا ت ّمددددً      

ددددددمٌ التعددددداٌّ عدددددم ال٢ْٓددددداة املت ددددددٗ ّمصدددددر     

خا رالتخ ٔ  مً عدٗ ٍ ِ امل

(84)

 . 

لكددددً امل٣عددددا أٌ ال٢ْٓدددداة املت دددددٗ قددددد عاّلددددر    

و تلدددد  ا٦ّىدددد٘ اقٔدددد  قدددددرا  مددددً التددددْا ٌ عددددم    

أٍدددددددددال سٔاسددددددددتَا املعليدددددددد٘ ّعددددددددم مصددددددددا َا 

ا٢سددددددماتٔدٔ٘ ّالسٔاسددددددٔ٘ت عٔددددددن كدددددداٌ مددددددً   

الصدددع  علدددٙ  دارٗ أّعامدددا أٌ تتخلدددٙ عدددً مرسدددٕ   

الددد ٚ اىتخددد  رٜٔسدددا  ّعددد  مدددا اعت تدددُت اىتخاعددداة   

 ععددددددادِ مددددددً قبدددددددح    عددددددرٗ ّىسَٓدددددد٘ ت ّأٌ ت١ٓددددددد   

ا ددددددددٔ،ت ٤ٌ الدددددددد  مددددددددً دددددددددمىُ أٌ ٓعددددددددرا   

السٔاسدددددد٘ الدميقرا ٔدددددد٘ ا٤مرٓكٔدددددد٘ ٢ىتقدددددداداة 

دّلٔددد٘ عدددادٗت كْىَدددا ت١ٓدددد الدميقرا ٔددد٘ عقدددن      

للدناعددددددداة  دددددددري ا٨سددددددد٣مٔ٘ت عنددددددد٣  عدددددددً أٌ  

مجاعددد٘ ا٨ دددْاٌ الدددا تدددْددة  لَٔدددا ٤كثدددر مدددً      

عددددداممت تعدددددد أكددددد  التيظٔنددددداة السٔاسدددددٔ٘ و     

ل٢ْٓدددداة املت دددددٗ علددددٙ    مصددددرت ّالددددا اددددر  ا  

عددددو  سدددارتَات ّمدددً ىاعٔددد٘ أ دددرٚت عددداٌ م٣ٓدددم  

املصددددددرٓم الدددددد ًٓ عار ددددددْا مرسددددددٕ ّمجاعتددددددُ   

ّرعبدددْا عتدددد ح ا دددٔ، ل٩ اعددد٘ عدددُت ادددر       

ال٢ْٓددداة املت ددددٗ أٓندددا علدددٙ عددددو  سدددارتَهت ااا     

أ تظَدددددددر دعندددددددا  ملدددددددا عدددددددد . ٍددددددد ا    جاىددددددد    

الع٣قددددداة الطْٓلددددد٘ ّالعنٔقددددد٘ ّاملتطدددددْرٗ ميددددد      

  ا دددددٔ، املصدددددرٖت ّالدددددا ادددددر     عقدددددْد مددددد 

علَٔددددددددا ال٢ْٓدددددددداة املت دددددددددٗ عشدددددددددٗ ت عٔددددددددن أٌ  

اسدددتعداٛ  امل١سسددد٘ العسدددكرٓ٘ سدددٔكٌْ لدددُ عْاقددد     

ّ ٔنددددددددددد٘ علدددددددددددٙ الع٣قددددددددددداة ا٢سدددددددددددماتٔدٔ٘   

املشمك٘

(85)

 . 

ّمدددً  دددهت رأٚ أ لددد  اقللدددم د ّٓت ددد  الباعدددن           

مددددد  الددددد  د أٌ ا اىددددد  ا٤مرٓكدددددٕ قدددددد عيدددددٙ               

ٍددددد ِ املرعلددددد٘ت  اسدددددماتٔدٔتُت و ال الددددد   ددددد٣ل  

علددددددٕ معادلدددددد٘ م ادٍددددددا أىددددددُ:  اا اكددددددً اليظدددددداو 

ا دددددددداكه ا دٓددددددددد و مصددددددددر مددددددددً اقٔدددددددد     

ا٢سددددتقرار للدّلدددد٘ت ّ ددددر  ميتصددددرا  و صددددراعُ    

مددد  مجاعددد٘ ا٨ دددْاٌ ت علدددً ٓكدددٌْ أمددداو ّادددديطً    

مددددددً  ٔددددددار سددددددْٚ التعامددددددح مدددددد  ٍدددددد ا اليظدددددداوت 

ّالب دددددن عدددددً تعظدددددٔه مصدددددا َا معدددددُ عكاعددددد٘      

 الطر  ّالْساٜح . 

 الراع املب ن 

رد ال عدددددح املصدددددرٖ  ددددداِ مْقددددد  ا٨دارٗ    

 ا٤مرٓكٔ٘

 ٌ الرعدددددداط الْ ٔدددددد  الدددددد ٖ رعددددددن مددددددا عددددددم          

امل١سسدددددددددد٘ العسددددددددددكرٓ٘ املصددددددددددرٓ٘ ّىظريتَددددددددددا  

ا٤مرٓكٔددددد٘ كددددداٌ  البدددددا  مدددددا ْٓصددددد  مدددددً قبدددددح  

اقللددم عمىددُ  ّاجددا  كا ْلٔكٔدددا ت ّالدد  لشدددٗ مدددا      

حيدددددر  علٔدددددُ الطرعددددداٌ مدددددً ا٢سدددددت ادٗ تدددددا    

ا٦ ددددر لددددُ مددددً تددددممم ّرعآدددد٘   ٓقدمددددُ الطددددرل  

ملصدددددا ُت لددددد ا كددددداٌ قدددددرار تعلٔددددد  املسددددداعداة      

العسددددكرٓ٘ ملصددددر قددددرارا   طددددريا ت رسدددده مي يدددددٙ      

جدٓدددددددددا  ّميعط ددددددددا   ددددددددري مسددددددددبْ  و تددددددددارٓه   

الع٣قدددددداة الثيأٜدددددد٘ت تْلدددددددة عيددددددُ ردّد أععددددددال   

 تل ٘ علٙ ك٣ ا اىبم

(86)

  . 

ععلددددٕ ا اىدددد  املصددددرٖت ّعقدددد  صدددددّر القددددرار     

كْمدددددد٘ املصددددددرٓ٘ عشدددددددٗت ّرأة أىددددددُ اىتقدتددددددُ ا 

 رٓدددد  و تْقٔتددددُت عٔددددن مددددْا مصددددر عرعددددا       
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درسددد٘  دددد ا٨رٍدددا ت ّتددددا ح مددد  الددد  تصددداعد   

ىدددد ٗ ّعدددددٗ العددددداٛ لل٢ْٓدددداة املت دددددٗ عالشددددارذ      

املصددددددددرٖت ّ َددددددددر أٌ ٍيددددددددا  تٔددددددددارا  ٓددددددددرٚ أٌ    

ّادددددددديطً ت١ٓدددددددد مجاعددددددد٘ ا٨ دددددددْاٌت ّأٌ ٍددددددد ا    

التمٓٔددد ٓدددع  عا٤ّ دداذ املصددرٓ٘  ددْ املسٓددد مددً       

التعقٔدددد ّالعيددد ت ىأٍددد  عدددً ردّد أععدددال أ دددرٖ   

تراّعددددر عددددم املطالبدددد٘ عددددالتخلٕ عددددً املسدددداعداة  

اجعددددددددد٘ ا٤مرٓكٔددددددددد٘ت ّصددددددددد٢ْ  للنطالبددددددددد٘  ر  

 .معاٍدٗ الس٣و م   سرأٜح

ّمدددددددً  دددددددهت كاىدددددددر ّجَددددددد٘ اليظدددددددر املصدددددددرٓ٘  

الرمسٔدددد٘ت ّكدددد ا ر٠ٓدددد٘ القددددْٚ املدىٔدددد٘ت م ددددآرٗ  

ا اام دددددا ليظريتَدددددا ا٤مرٓكٔددددد٘ت عٔدددددن رأّا أٌ مددددد    

ْٓىٔدددْ كددداٌ  دددْرٗ كاملددد٘ ّددددامل٘ت     30عدددد  و 

ٓيدددددددآر 25اا دددددددح اام دددددددا 

(87)

ت ّّصدددددددلر القدددددددْٚ 

املدىٔدددد٘ و ر٠ٓتَددددا ل٥عدددددا     كْىَددددا ىقطدددد٘     

ادددددددْل ّجْدٓددددددد٘ و تدددددددارٓه مصدددددددرت عنقاعدددددددح     

اليظدددددددرٗ ا٤مرٓكٔددددددد٘ ل٥عددددددددا  مدددددددً ميظدددددددْر    

لالصدددددددراذ السٔاسدددددددٕ علدددددددٙ السدددددددلط٘لت كاىدددددددر   

 دددا  ىظرتَدددا مدددً ميظدددْر لاليندددال مدددً أجدددح ا    

علدددددٙ اعْٓددددد٘ املدىٔددددد٘ للدّلددددد٘ املصدددددرٓ٘لت كندددددا   

رأة القددددددداٍرٗ أٌ ا٨دارٗ ا٤مرٓكٔددددددد٘ أ تدددددددراذ  و   

ْٓىٔددددْت مدددددٚ   30ردّد ععلددددَا و مرعلدددد٘ مددددا ععددددد   

ا طددددددر الدددددد ٖ كدددددداٌ ميثلددددددُ ّجددددددْد مجاعدددددد٘     

ا٨ دددددددددْاٌ و ا كددددددددده علدددددددددٙ مصدددددددددري ٍّْٓددددددددد٘  

الدّل٘
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 . 

ّلقدددددددد أكدددددددد الباعثددددددداٌ ا٤مرٓكٔددددددداٌ ددددددددئكر     

صددددرٓم قددددد قددددارىْا مددددا عددددم دعدددده   ّتراجددددرت أٌ امل

ّاددددددددديطً للثددددددددْرٗ الشددددددددعبٔ٘ الددددددددا أ اعددددددددر    

عددددددالرٜٔ  ا٤ّكراىددددددٕ لٓدددددداىْكْعٔت،لت ّعددددددم  

املْقددددد  ا٤مرٓكدددددٕ  ددددداِ مدددددا عدددددد  و مصدددددرت      

ّ لصدددددْا  لدددددٕ أٌ ال٢ْٓددددداة املت ددددددٗ ت تقدددددر      

ا٢تسدددددا  و املْاقددددد  ّاملْ ْقٔددددد٘ و ٍددددد ا الشدددددمٌ .  

ّمدددددددً ٍيدددددددات كددددددداٌ رد ال عدددددددح املصدددددددرٖ  ددددددداِ   

ادددديطً عدددادا  جددددا ت ّدددددٓد اللَدددد٘ دعلْماسدددٔا ت    ّ

علدددٙ لسددداٌ ّ ٓدددر ا ارجٔددد٘ ىبٔدددح عَندددٕت الددد ٖ     

قدددددددال:ل  ٌ الع٣قدددددددداة عددددددددم البلدددددددددًٓ و عالدددددددد٘  

ا دددددطرا ت ّأٌ الشدددددر  ا٤ّسدددددن عرمتدددددُ ميكدددددً   

أٌ ٓعدددداىٕت ّ ددددً ا٦ٌ و عالدددد٘ عساسدددد٘ تعكدددد   

ا٢ دددطرا  و الع٣قددد٘ت ّأٖ ددددخ  ٓقدددْل  دددري     

ال  ٢ ٓت د  عصد ل
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كندددددددا صددددددددر عدددددددً ا كْمددددددد٘ املصدددددددرٓ٘ عددددددددٗ 

تصدددددرحياة أداىدددددر املْقددددد  ا٤مرٓكدددددٕ ّاتَنتدددددُ    

  اّلدددد٘ قطدددد  الطرٓدددد  علددددٙ علددددد تيا ددددح مددددً  

أجدددح عكددده دميدددْقرا ٕ  ٓلددد   نْعددداة ددددعبُت      

ّ دددددد ٢ٌ علٔدددددد  اسددددددماتٔدٕ و أّ  ييتددددددُت   

كنددددددا أعددددددر  اليظدددددداو كدددددد ل  عددددددً ا٢سددددددتٔاٛ   

الشدددددددٓد  دددددداِ ّاددددددديطً لعدددددددٗ أسددددددبا  ت لعددددددح  

اٌ التصدددْر عدددمٌ ال٢ْٓددداة املت ددددٗ ت١ٓدددد أٍنَدددا كددد

مجاعدددد٘ ا٨ ددددْاٌت عددددد٢  مددددً الْقددددْل ا  جاىدددد      

القدددْٚ السٔاسدددٔ٘ الدددا تعندددح علدددٕ ّقددد  اىتشدددار     

عركدددداة ا٨سدددد٣و السٔاسددددٕ و مصددددرت أّ عددددا     

البقددداٛ علدددٙ ا ٔدددادت عدددح أىَدددا ا تدددارة أٌ تكدددٌْ و   

معسكر مرسٕ ّدعه ا٨ ْاٌ
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ماا علدددٙ ّمدددً  دددهت تسآددددة عددددٗ ّىددد ٗ ا٢عددد     

التْجَددداة ا٤مرٓكٔددد٘ت ٍّدددْ مدددا  َدددر جلٔدددا   ددد٣ل  

مقاعلددددددددد٘ للنشدددددددددري السٔسدددددددددٕ مددددددددد  صددددددددد ٔ ٘ 

الْاددددددددديطً عْسددددددددرت عٔددددددددن أدددددددددار    أٌ  دارٗ  

الددددرٜٔ  أّعامددددا تتداٍددددح  رادٗ الشددددع  املصددددرٖت    

ّقددددددال: ل ىتسدددددداٛل عقددددددا  مددددددا ٍددددددْ دّر ال٢ْٓدددددداة     

املت دددددددٗ ّا٢ادددددداد ا٤ّرّعددددددٕ ّمجٔدددددد  القددددددْٖ    

ت١ٓدددددددد أمدددددددً مصدددددددر   الدّلٔددددددد٘ ا٤ دددددددرٚ الدددددددا   

ّاسدددتقرارٍا ؟ت ٍددددح قدددٔه ا رٓدددد٘ ّالدميقرا ٔدددد٘   

صدددا ٘ عقدددن و ع٣دكددده ؟ ت لقدددد ملٔدددته عدددً     

املصدددرٓمت أدرمت عددده  َدددركه ٍّددده لدددً ٓيسدددْا      

الدددددددد ل

(91)

ت ّو مقاعلدددددددد٘ أ ددددددددرٖ قددددددددال: ل ر دددددددده   

الع٣قدددداة ا٢سددددماتٔدٔ٘ مدددد  ال٢ْٓدددداة املت دددددٗ ت   

عدددد ٌ مصددددر سددددْل لددددً تر دددده للندددد ْطت سددددْاٛ    

التلنٔ دددددداةلال علٔدددددد٘ أّ 

(92)

ت كنددددددا عدددددد  سدددددد ري 

سدددددداع  ملصددددددر لدددددددٚ ّاددددددديطً عددددددً امتعا ددددددُت    

م١كدددا  علددٕ أٌ ٍيددا  عددداٜح أ ددرٚ ميكددً ملصددر       

اللدددددْٛ  لَٔددددا عددددال اسددددتنرار ال٢ْٓدددداة املت دددددٗ      

علدددٙ ٍددد ا الددديَ ت مشدددددا  علدددٕ أٌ مصدددر داٜندددا  مدددا   

تددددددددرع  ل دددددددد٘ التَدٓددددددددد أّ سٔاسدددددددد٘ لالعصددددددددا    

ّا ددددددددسرٗلت ّالددددددددا  بددددددددر عشددددددددلَا و ا الدددددددد٘    

املصرٓ٘

(93)

 . 

ّعددددٙ ا دددداِ متصددددحت قامددددر ا ارجٔدددد٘ املصددددرٓ٘   

عت ركددداة دّلٔددد٘ مْسدددع٘ ّمكث ددد٘ لشدددرح  دددْرٗ   

ْٓىٔدددددددْ ّ طدددددددْاة  ار ددددددد٘ الطرٓددددددد ت الدددددددا    30

تتندددنً أجيددددٗ ّ ئددد٘ ّا ددد ٘ لبيددداٛ م١سسددداة   

الدّلددددد٘ الدميقرا ٔددددد٘ و   دددددار  مددددد  يددددددد ت   

عندددد٣  عددددً جَددددْد دعلْماسددددٔ٘ ملْاجَدددد٘ ا نلدددد٘    

٘ الددددددا ٓقددددددْو عَددددددا أىصددددددار  السددددددلبٔ٘ ّالعدّاىٔدددددد
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مجاعددددد٘ ا٨ دددددْاٌ عا دددددار  

(94)

ت ّكاىدددددر رسددددداٜح  

ا ارجٔدددد٘ ّا دددد ٘ ّيددددددٗ ّعا مدددد٘ و ّقددددر    

ْٓىٔددددْ ٍددددْ  رادٗ دددددع    30ّاعددددد: أٌ مددددا عددددد  و  

عمكنلددددددُت عدددددددا عصددددددٔح سٔاسددددددٕ ّاعددددددد ٍّددددددْ      

ا٨ ددددددْاٌت ّ ٌ مددددددا عددددددد  ٍددددددْ ا تٔددددددار الشددددددع     

املصددددرٖت ّسدددد  علددددٙ ال٢ْٓدددداة املت دددددٗ اعددددماو  

ٔددددارت ّ ٢ ع ىَددددا تعددددادٚ دددددعبا  عمكنلددددُ  ٍدددد ا ا٢ ت

ّلٔ  عكْم٘ عقن

(95 )

. 

ّ  اٛ اسدددددددتنرارٓ٘ تصدددددددل  املْقددددددد  ا٤مرٓكدددددددٕت    

اٍددددد  ععددددد  اقللدددددم    أٌ املشدددددري السٔسدددددٕت     

ععدددد أٌ أمدددً دعندددا  مالٔدددا  مدددً كدددح مدددً العرعٔددد٘      

السدددعْدٓ٘ ّا٨مددداراة العرعٔددد٘ت ا تدددار عدددً قياعددد٘    

تسدددرٓ  ا٢ ددداِ  دددْ مْسدددكْت علدددٙ  دددْٛ قدددراٛٗ     

ّعَددددددده لطبٔعددددددد٘ القدددددددْٗ املتسآددددددددٗ لرّسدددددددٔا و    

امليطقددددددد٘ت و مقاعدددددددح ا ددددددددار ى دددددددْا ال٢ْٓددددددداة   

املت ددددددددٗت كقدددددددْٗ عظندددددددٙ سدددددددادة دٌّ ميدددددددا ذ 

1973عامليطقددددد٘ ميددددد  عدددددر  اكتدددددْعر     

(96)

ت كنددددددا 

أكدددد الكاتبددداٌ ا٤مرٓكٔددداٌ ددددٔيكر ّتراجدددرت علدددٕ  

أٌ عالدددد٘ اىعددددداو الثقدددد٘ عددددم ا دددداىبم املصددددرٖ       

  الددددد  ا ٔدددددارت ّا٢مرٓكدددددٕت دععدددددر السٔسدددددٕ   

ت 2014عكاىدددددر رّسدددددٔا ّجَتدددددُ ا٤ّلدددددٕ و ع آدددددر    

 البدددا  ميَدددا املسددداعدٗ  لتيْٓددد  مصدددادر عددد٣دِ مدددً    

املشددددمٓاة العسددددكرٓ٘ت ٍّددددْ مددددا مت عال عددددح عدددد      

التْقٔدددددد   دددددد٣ل السٓددددددارٗ علددددددٙ عدددددددٗ صدددددد قاة  

عقٔن٘ ملٔارٖ د٢ّر

(97)

 . 

ّاسدددتنر التقدددار  املصدددرٖ الرّسدددٕ ععدددد عدددْ ِ و    

ت عكاىدددددددر 2014الرٜاسدددددددٔ٘ و ْٓىٔدددددددُ  ا٢ىتخاعددددددداة 

رّسدددٔا أٓندددا مدددً أّاٜدددح الددددّل الدددا  ارٍدددا رٜٔسدددا   

ا  ار أ سدددددط  مدددددً ى ددددد  العددددداو) (ت كنددددد  12و 

ت و 2015ع آددددر  10ددددد 9الددددرٜٔ  عددددْتم القدددداٍرٗ و  

سددديْاةت ّكاىدددر ٍدٓتدددُ    10أّل  ٓدددارٗ ملصدددر ميددد    

للدددددددددرٜٔ  السٔسدددددددددٕ عبدددددددددارٗ عدددددددددً  عيدقٔددددددددد٘    

   ً معددداٌ ّمدددا   ك٣ددددٔيكْلت  دددا حينلدددُ الددد  مددد

ْٓجَدددددُ مدددددً رسددددداٜح 

(98)

ت كندددددا كاىدددددر السٓدددددارٗ  

تدددددددٔيا  لع٣قددددداة جدٓددددددٗ دعندددددر ععددددددد  مدددددً      

ا٢ت اقٔددددددددداة ا٢قتصدددددددددادٓ٘ الكدددددددددبريٗت  اصدددددددددد٘    

املشددددارك٘ الرّسددددٔ٘ و ميطقدددد٘ التدددددارٗ ا ددددرٗت 

ّ ٓددددددادٗ الصددددددادراة املصددددددرٓ٘    رّسددددددٔات  ٢ أٌ   

بيددداٛ م اعدددح ا٢ت دددا  ا٤ٍددده كددداٌ التدددساو رّسدددٔا ع  

ق٘ النبع٘ىّْٖ و ميط

(99)

. 

ّعددددٙ ااة ا٢ دددداِت اددددر العدٓددددد مددددً السٓدددداراة      

املتبادلدددد٘ عددددم املسددددْٝلم العسددددكرٓم و البلدددددًٓت  

ّلقددددد صدددداع  تلدددد  السٓدددداراة عدددددٓن تتددددد و      

ا٨عدددددد٣و املصددددددرٖت عددددددً أٌ ٍدددددددعَا ٍددددددْ تيْٓدددددد   

مصددددادر تسددددلٔ  ا ددددٔ، املصددددرٖ للددددتخل  مددددً 

الندددد ْط ا٤مرٓكٔدددد٘ت ّالدددد  ر دددده التصددددرحياة   

صدددددادرٗ عدددددً الرٜاسددددد٘ ّا ارجٔددددد٘ت   الرمسٔددددد٘ ال

الدددا تي دددٕ الددد ت ّت١كدددد علدددٕ أٌ مصدددر تسدددعٙ     

   ع٣قددداة متْا ىددد٘ مددد  ا نٔددد ت ّأٌ اى تاعَدددا     

علددددددٙ رّسددددددٔات ٢ ٓعدددددد  قطعَددددددا مدددددد  ال٢ْٓدددددداة   

املت دٗ

(100)

 . 

% مدددً ىظددده تسدددلٔ َا 65د      60عنصدددر تعتندددد علدددٙ  

علدددٙ ال٢ْٓددداة املت ددددٗت ّ ىدددُ ٢ ميكيَدددا الت دددْل      

ٍدددد ا الشددددمٌت لكددددً عْسددددعَا التيْٓدددد   درجدددد٘ و  180

ٝ ات ٍّددْ مددا عدددأة عٔددُ عال عددح عدد  تلدد         دددٔٝا  عشددٔ

الص قاة

(101)

 . 

ّّعقدددا  ملدددا اكدددرِ عددددد مدددً املسدددْٝلم العسدددكرٓم  

املصدددرٓم: أٌ عددددو عدددرا رّسدددٔا لشدددرّط علدددٙ     

مبٔعدددددددداة ا٤سددددددددل ٘ سعلددددددددَا دددددددددرٓك ا أكثددددددددر 

مْ ْقٔدددد٘ مددددً ّاددددديطًت الددددا عظددددرة تصدددددٓر    

ٓثنددددددددا حيددددددددد   صدددددددد٣ح ا٤سددددددددل ٘ للقدددددددداٍرٗ ر

سٔاسدددٕ

(102)

ت ّمدددً ٍيدددا ميكدددً عَددده ا ددداِ القٔدددادٗ     

املصدددرٓ٘ صدددْ  رّسدددٔات ّمدددا تدددردد ميددد  عدددمٗ عدددً  

 ددداٜرٗ  24صددد ق٘ أ دددرٚ تشدددنح تسّٓدددد مصدددر عدددد    

ت 35عسددددكرٓ٘ مقاتلدددد٘ متطددددْرٗ مددددً  ددددرا  مددددٔ     

الدددا ٍدددٕ درٗ سدددد٣ح الطدددرياٌ الرّسددددٕت ٍّدددْ مددددا     

اعت تدددددُ ال٢ْٓددددداة املت ددددددٗ ياّلددددد٘ ل٩ ددددد٣ل    

تْا ٌ العسدددددددددكرٖ ا٨قلٔندددددددددٕ و ميطقددددددددد٘  عدددددددددال

الشر  ا٤ّسن

(103)

. 

ّو ااة ا٢ ددداِت ّقعدددر مصدددر ّعرىسدددا ات اقدددا  و    

 ددددداٜرٗ لراعددددداللت ّّقتَدددددا  24ت لشدددددراٛ 2015ع آدددددر 

اسدددددددددتدعٙ ا٨عددددددددد٣و ااة الكلنددددددددداة املصددددددددداعب٘  

للتقددددار  املصددددرٖ الرّسددددٕت ّكددددٌْ اعدددددل ٍددددْ   

كسددددددر ا٢عتكددددددار ا٤مرٓكددددددٕ لتسددددددلٔ  ا ددددددٔ، 

املنتد ٤كثر مً  ٣ م عاما املصرٖت ّ

(104)

 . 

علدددٙ ا اىددد  ا٦ دددرت كددداٌ رد ال عدددح ا٤مرٓكدددٕ      

عصدددبٔا   ددداِ تقدددار  القددداٍرٗ د مْسدددكْ ٤سدددبا          

عدٓددددددٗ ت لعدددددح أعر ٍدددددا التخدددددْل مدددددً أٌ حيدددددح      

التسدددددددلٔ  الرّسدددددددٕ للددددددددٔ، املصدددددددرٖ يدددددددح   

ا٤مرٓكدددددٕت ّمدددددً  ددددده لدددددً تكدددددٌْ ٍيدددددا  رقاعددددد٘   
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املصدددرٖ أمرٓكٔددد٘ علدددٕ مسدددتْٚ تسدددلٔ  ا دددٔ،    

ّأىْاعدددددُت  دددددا حينلدددددُ الددددد  مدددددً تَدٓدددددد ٤مدددددً  

 سددددددددرأٜحت الدددددددد ٚ حيظددددددددٙ عمّلْٓدددددددد٘ املصددددددددال 

ا٤مرٓكٔددد٘ و امليطقددد٘ت عنددد٣  عدددً تدددداعٙ الي دددْا   

ا٤مرٓكددددٕ و مصددددر عددددح ّعددددٙ امليطقدددد٘ العرعٔدددد٘ت   

عددددددال ملددددددٕ مصددددددر عددددددً املعْىدددددد٘ العسددددددكرٓ٘      

 ٘ ّا٢قتصددددادٓ٘ ا٤مرٓكٔدددد

(105)

ت عندددد٣  عددددً مبعددددن   

كدددددح مدددددً السدددددعْدٓ٘     دددددر للقلددددد  ٍّدددددْ تك دددددح 

ّا٨مددددداراة العرعٔددددد٘ عشدددددراٛ الددددد  اٜر الرّسدددددٔ٘     

ملصدددددرت ّقدددددرار الرٓددددداا آْدددددح ددددددراٛ أسدددددل ٘     

ملٔددددددار د٢ّرت مددددددا   5رّسددددددٔ٘ ّعرىسددددددٔ٘ عقٔندددددد٘  

١ٓددددددددر عْ دددددددْح    اسدددددددتٔاٛ السدددددددعْدٓم مدددددددً   

السٔاسدددددد٘ ا٤مرٓكٔدددددد٘ عشددددددمٌ قنددددددآا  قلٔنٔدددددد٘     

عساسددددد٘ت كددددد ٓراٌ ّسدددددْرٓا ّمصدددددرت مشدددددريًٓ    

ٍدددد ا الدددديَ  قددددد ميك ددددً    لددددٕ أٌ اسددددتنرارٓ٘ مثددددح 

القدددداٍرٗ مددددً دددددراٛ ىظدددده أسددددل ٘  ددددري مسددددبْق٘ 

ّمتقدمدددددددد٘ لل آدددددددد٘ ّمددددددددثريٗ للددددددددددل ر دددددددده     

اعما اة ّاديطً ّ سرأٜح

(106)

. 

  ٢ّ جدددددددددال و أٌ رد ال عددددددددح املصددددددددرٖ  دددددددداِ  

ّاددددديطًت ّاملبا تدددد٘ عالتْجددددُ دددددرقا ت قددددد عددددرًٍ     

علدددٙ مددددٖ قددددرٗ ّعرٓددد٘ عركددد٘ الدعلْماسدددٔ٘     

 ٔ اسدددٕ املصدددرٖ ت٣عٔدددا  ٤ دددر   املصدددرٓ٘ ّالقدددرار الس

التخلددددددددٕ ا٤مرٓكددددددددٕت ّمت  صددددددددا  لقدراتددددددددُ و  

تكدددًْٓ اال ددداة قْٓددد٘ت ٍّدددْ مدددا كددداٌ لدددُ عدددال         

ا٤ ددر و جمددال التعدٔددح د عٔنددا ععددد د عاسددتٝيال             

املسددداعداة ا٤مرٓكٔددد٘ت  عٔدددد أىدددُ و ٍددد ا الصددددد ٢   

ميكدددددً  اٍدددددح أّ    دددددال أٌ الدددددبع  و دّاٜدددددر      

اددددددددديطً ا كدددددددده املصددددددددرٓ٘ مددددددددا ال ٓددددددددرٚ و ّ

ا لٔدددد  ا٤عنددددحت ىظددددرا  ملددددا انلددددُ ااكددددرتَه      

مددددددً  ر  قدددددددٓه سعددددددح مددددددً رّسددددددٔا علٔ ددددددا  ٢  

ُٓركً  لُٔ ّقر ا٤ ماة

(107)

  . 

 املب ن ا ام 

تدددداعٔاة املْقددد  ا٤مرٓكدددٕ علدددٙ الع٣قددداة  

 الثيأٜ٘

 ٌ الت دددددددددداّة الْا دددددددددد  و الددددددددددر٠ٚ عددددددددددم           

الطددددرعم املصددددرٖ ّا٤مرٓكددددٕ ت أ ٓكددددً السددددب     

 30الْعٔددددددد ّراٛ تدددددددٍْر الع٣قدددددداة عقدددددد   ددددددْرٗ 

ْٓىٔددددُت ّلكددددً املددددرج  أٌ كددددح  ددددرل أ ٓقدددددار      

ر٠ٓددددددد٘ ّأّلْٓددددددداة ّ ددددددداّل الطدددددددرل ا٦ دددددددرت  

عال٢ْٓددددداة املت ددددددٗ رأة أٌ لاملشدددددرّذ السٔاسدددددٕل    

  للن١سسددددددددد٘ العسدددددددددكرٓ٘ املصدددددددددرٓ٘ ٓعندددددددددد   

اىتَدددددا  ا رٓددددداةت ّتقٔٔدددددد ال نددددداٛ السٔاسدددددٕت     

ّمدددددي  العسدددددكرٓم امتٔدددددا اة  اصددددد٘ و ا ٔددددداٗ  

السٔاسددددٔ٘ت ّو املقاعددددح كاىددددر ٍيددددا  عالدددد٘ مددددً  

ا٢رتٔدددددددا  الشددددددددٓد ّالتشدددددددك  لددددددددٚ الطدددددددرل    

املصدددددددرٖ  ددددددداِ مكددددددددٌْ لأجيددددددددٗ ا رٓدددددددد٘ل و    

السٔاسددددددد٘ ا٤مرٓكٔددددددد٘ت عٔدددددددن رأة القددددددداٍرٗ أٌ   

 ردّد ععلدددددَا  ددددداِ ا٨دارٗ ا٤مرٓكٔددددد٘ أ تدددددراذ  و

ا٤عدددا ت مدددٚ ا طددر الدد ٖ كدداٌ ميثلددُ ّجددْد        

مجاعدددد٘ ا٨ ددددْاٌ و ا كدددده علددددٙ مصددددري ٍّْٓدددد٘  

الدّل٘ املصرٓ٘

(108)

. 

عندد٣  عددً أٌ التددْتر  دد٣ل ٍدد ِ املرعلدد٘ كدداٌ د           

مدددً ميظدددْر عددددد مدددً اقللدددم د ىتاجدددا    ددد٣ل         

ىبدددد  مددددً أمددددرٓم أساسددددٔم ٍّنددددا: أ٢ّ ددددد  بٔعدددد٘ 

٘ و امليطقدددددددد٘ ّياّلدددددددد٘  السٔاسدددددددد٘ ا٤مرٓكٔدددددددد

تي ٔدددد  مشددددرّذ الشددددر  ا٤ّسددددن الكددددبريت الدددد ٖ      

ٓسدددتَدل ت دددٔري اعْٓددد٘ العرعٔددد٘ عددد   دددرٓقمت      

ٌ  أكدددد              ا٤ّل د  ااعدددد٘ العدددداأ العرعددددٕ و كٔددددا

أكثددددر تعددٓدددد٘ مددددً الياعٔدددد٘ الدٓئدددد٘ ّامل ٍبٔدددد٘  

ّالعرقٔدد٘ت ّالثدداىٕ د ت تٔددر الدددّل العرعٔدد٘ علددٙ          

ٔ دددا د      أسددد  دٓئددد٘ ّم ٍبٔددد٘ ّعرقٔددد٘ أٓندددا    .  ّ اى

ىتٔدددددد٘ ا ددددد٣ل عدددددْل دعددددده القدددددْاة املسدددددل ٘    

ْٓىٔدددددددددْت  30املصدددددددددرٓ٘ للشدددددددددرعٔ٘ الْاقعٔددددددددد٘ و  

عا ٔا ٍددددددددددا للنصددددددددددرٓم الدددددددددد ًٓ اعتصددددددددددنْا   

ٛ   كدددده   عالشددددْارذ تصدددد ٔ ا  ملسددددار الثددددْرٗ ّ ىَددددا

مجاعدددددد٘ ا٨ ددددددْاٌت ٍّددددددْ التددددددْتر الدددددد ٚ أدٚ      

العدٓدددددد مدددددً السدددددلبٔاة السٔاسدددددٔ٘ ّالعسدددددكرٓ٘     

 أ ٓسددددب  ملصددددر أٌ ّاجَتَددددا  ّا٢قتصددددادٓ٘ت الددددا 

مدددددً قبدددددح و ع٣قاتَدددددا مددددد  ال٢ْٓددددداة املت ددددددٗت     

عٔدددددن أسدددددقطر الثدددددْرٗ الددددد  املشدددددرّذ اعدددددادل     

لدددددتنكم تٔدددددار ا٨سددددد٣و السٔاسدددددٕ مدددددً أىظنددددد٘     

ا كدددده و دّل امليطقدددد٘ت ّالدددد ٚ ٓتن ددددْر عْلددددُ     

ّعدددددُ مشدددددرّذ  عدددددادٗ ٍٔكلددددد٘ الشدددددر  ا٤ّسدددددن      

الكددددددددددددبري ّعقددددددددددددا للنيظددددددددددددْر ا٢سددددددددددددماتٔدٕ    

ا٤مرٓكٕ

(109)

 . 

ّعالتدددددالٕ كددددداٌ رد ال عدددددح ا٤مرٓكدددددٕ   اٛ تلددددد     

ا سدددددارٗ ا٢سدددددماتٔدٔ٘ مدددددي ع٣  ّقاسدددددٔا ت ر ددددده 

ياّلددد٘ اعندددال الدعلْماسدددٔ٘ت عبعدددد أٓددداو ق٣ٜدددح     

مددددددً عدددددددٓن الددددددرٜٔ  أّعامددددددا أمدددددداو ا نعٔدددددد٘   

العامدددد٘ ل٥مدددده املت دددددٗ ت ّالدددد ٚ تددددر  اىطباعددددا        

 ساعٔددا  لدددٚ الددبع ت أصدددر قددرارا  د كنددا سددب  د           

د  ّتعلٔدددد  ععدددد  املسدددداعداة العسددددكرٓ٘    عتدنٔدددد
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ت ّ ددداٜراة 16ملصدددرت ّالدددا تتندددنً  ددداٜراة  ل د     

ت ّصددددددْارٓه 1أعاتشددددددٕ القتالٔدددددد٘ت ّدعاعدددددداة  و د           

ٍددددددارعٌْت ّتعلٔدددددد  تسددددددلٔه املسدددددداعداة اليقدٓدددددد٘  

ملٔددددٌْ د٢ّر(ت مدددد  عدددددو تعلٔدددد  املسدددداعداة      260)

املخصصددد٘  نآدددد٘ ا دددددّد ّيارعدددد٘ ا٨رٍددددا ت  

شددددٕ تددددد ح  ددددنً ىطددددا  ر دددده أٌ  دددداٜراة ا٤عات

أسدددددددل ٘  آددددددد٘ ا ددددددددّد ّ دددددددناٌ ا٤مدددددددً و  

سددددٔياٛت ٍّددددْ ا٤مددددر الدددد ٚ ىسدددد  كاعدددد٘ ا٤ٍّدددداو 

الا ىسدَا البع  عق  ٍ ا ا طا 

(110)

 . 

ّلعدددح تلددد  الندددرع٘ كاىدددر ددددبُ قاصدددن٘ ملصدددرت    

عٔدددددن كددددداٌ عدددددا تدددددداعٔاة دددددددٓدٗ ا طدددددْرٗ      

ّالسددددددلبٔ٘ت ىظدددددددرا  ٢عتٔددددددا  ا دددددددٔ، املصدددددددرٖ   

لت ٍّدددْ مدددا ٓددد١ ر تدددم ريا    16 القدددْٖ لطددداٜراة ل ل د      

عال دددددا  علدددددٕ مددددددٖ جاٍسٓددددد٘ ّاسدددددتعداد الطدددددرياٌ 

املصددددددددرٖ للقٔدددددددداو  َامددددددددُ ّدّرِ و امليطقدددددددد٘ت  

عندددددد٣  عددددددً دّر ٍدددددد ِ املقددددددات٣ة ا ٔددددددْٖ مدددددد   

الب رٓدددد٘ و ا  ددددا  علددددٕ ميطقدددد٘ منددددٔ  عددددا  

امليدددددددد 

(111)

ت  لدددددددٕ جاىددددددد ت أٌ ا صدددددددْل علدددددددٙ  

مرّعٔددداة لأعاتشدددٕل ميثدددح أٍنٔددد٘ كدددبريٗ ملصدددرت    

ْاجَددددد٘ ادددددرد ا ناعددددداة ا٢رٍاعٔددددد٘ و سدددددٔياٛت  مل

عٔددددن أٌ تلدددد  املرّعٔدددداة تعتدددد  اليظدددداو امل نددددح 

لدددددٚ القدددداٍرٗ و  لتَددددا ملكاع دددد٘ ا٨رٍددددا ت ّاٌ 

عددددو تْاعرٍدددا ٓشدددكح معْقدددا  كدددبريا  أمددداو ا ددددا        

تلدددد  املَندددد٘ت كنددددا أٌ تعطددددح جددددداّل الصددددٔاى٘      

الدّرٓدددد٘ عددددا سددددٔعنح علددددٙ تعطٔددددح أكثددددر مددددً    

ٔددد٘ لددددٚ مصدددر ّالبال ددد٘ ّقتٝددد     لدددن القدددْٗ ا ال 

 ددداٜرٗ .  ّمدددا  اد ا٤مدددْر تعقٔدددد ا ت مدددا صدددرعر     35

عدددُ مصدددادر عسدددكرٓ٘ مصدددرٓ٘ت مدددً أٌ اددد ٓراة    

السددددد ر الدددددا أصددددددرتَا ا ارجٔددددد٘ ا٤مرٓكٔددددد٘ت     

ّعنلٔدددددددددددداة ا٨ دددددددددددد٣ٛ املت رقدددددددددددد٘ ّامل١قتدددددددددددد٘    

ل٥مددددرٓكٔم ل ددددري النددددرّرٓمل مددددً مصددددرت قددددد   

٘ت أعاقدددددر عنلٔددددداة الصدددددٔاى٘ املسدددددتنرٗ ّال٣ مددددد  

الدددددا ٓقدددددْو عَدددددا املقددددداّلٌْ ا٤مرٓكٔدددددٌْ و ٍددددد ا   

الشدددمٌت عنددد٣  عدددً اسدددتنرارٓ٘ ا٢عتنددداد املصدددرٖ    

علددددٕ ال٢ْٓددددداة املت ددددددٗ عٔنددددا اددددد  التددددددرٓ    

ّقطددد   ٔدددار املعدددداةت مدددا جعدددح مصدددر و مْقددد        

 آ٘ و الصعْع٘ ّالتعقٔد

(112)

 . 

ّلقدددد ملددد  ٍددد ا القدددرار د ّقددد  املسددداعداة د ّتدددرا            

املصددددرٖت لكْىدددددُ ٓتعلددددد    عساسددددا  لددددددٖ الندددددنري 

عالقدددددرٗ العسددددكرٓ٘ت ّالددددا تعدددد  قدددددرٗ الدّلدددد٘    

علدددٙ  دددْا ا دددر  أّ ردذ القدددْٚ املعادٓددد٘ ّمدددً    

عْاملدددددَا الرٜٔسدددددٔ٘ت عددددد٣ّٗ علدددددٙ عددددددد ا٤عدددددراد  

املنكدددددددً تعبٝدددددددتَه  ندددددددح السددددددد٣حت ّكنٔددددددداة  

ّأىددددددْاذ ا٤سددددددل ٘ت  لددددددٕ جاىدددددد  العياصددددددر  ددددددري  

املادٓ٘ كالقٔادٗ ّالتدرٓ  ّاملعيْٓاة

(113 )

 . 

ّتْالدددددر ا٤عددددددا  ّمعَدددددا البٔاىددددداة ّالتَدٓدددددداة  

ا٤مرٓكٔددددد٘ت عتدددددٙ قدددددررة مصدددددر التعامدددددح مددددد      

الددددددددد  الرّسددددددددٕت ا تبددددددددارا   دددددددددّد ّعْٔٓدددددددد٘   

اال اتَددددددا ا ْٔسٔاسددددددٔ٘ت عقددددددررة مْسددددددكْ و  

ملٔدددددار  2اىَدددددا سدددددتبٔ  مدددددا قٔنتدددددُ     2013دٓسدددددن  

د٢ّر معدددددددددددددداة عسدددددددددددددكرٓ٘ للقددددددددددددداٍرٗت  ٢ أٌ  

ىظددددددرّا    دعلْماسددددددٌْٔ  رعٔددددددٌْ و القدددددداٍرٗ   

تلددددددد  ا طدددددددْٗ عتشدددددددك ت مدددددددرج م اٌ تكدددددددٌْ  

ال لبددد٘ و ىَآددد٘ املطدددال للع٣قددداة مددد  ّادددديطًت   

عٔددددن أٌ التعدددددٓح الت دددددٓثٕ للدددددٔ، املصددددرٖ     

 عددددداة رّسددددٔ٘ تعتدددد  عنلٔدددد٘ عاٍظدددد٘ التكل دددد٘  

ّ ْٓل٘ ا٤مد

(114)

  . 

ّر ددددده صددددددّر عددددددٗ تطنٔيددددداة مدددددً املسدددددْٝلم    

 ٘  املصددددرٓم صددددْ  ّاددددديطًت  ٢ أٌ تلدددد  الصدددد ق

الرّسدددددددٔ٘ كاىدددددددر  ثاعددددددد٘ اىددددددد ارا  عتخ دددددددٔ    

تدددددرسٕ لقدددددرٗ ّاددددديطً علددددٙ السددددٔطرٗ علددددٙ  

ىْعٔدددد٘ ّكنٔدددد٘ ا٤سددددل ٘ الددددا اصددددح علَٔددددا     

القدددددداٍرٗت ّا  ددددددا  علددددددٙ الت ددددددْ  العسددددددكرٖ     

اليدددددْعٕ ٨سدددددرأٜح و امليطقددددد٘ت ّمدددددا  اا كاىدددددر   

مصدددر تيدددْٖ ا صدددْل علدددٙ ىظددده دعاعٔددد٘ ت دددري       

مددددددددً قْاعددددددددد اللعبددددددددد٘ و امليطقدددددددد٘ت كيظددددددددداو    

 35ل ّ دددددددددددددداٜراة مددددددددددددددٔ  300لصددددددددددددددْارٓه ل   ا

ّا٤سدددددل ٘ املندددددادٗ للددددددعاعاة لكْرىٔدددددرلت ٍّدددددْ 

مددا دعدد  ّاددديطً  لددٕ ادد ٓر القدداٍرٗ عشدددٗ مددً       

املخددددددا ر الددددددا تشددددددكلَا تلدددددد  املشددددددمٓاة علددددددٙ  

املسددددددددداعداة ا٤مئددددددددد٘ ا٤مرٓكٔددددددددد٘ ّالع٣قددددددددداة 

الثيأٜددددد٘ ككدددددحت ّعلدددددٕ التعددددداٌّ ا٢سدددددماتٔدٕ    

ٗ    أٌ ّمسدددددتْٚ الثقددددد٘ مددددد   سدددددرأٜحت مشدددددري   

ت دددري الْ ددد  القددداٜه سدددْل ٓقدددْا تلددد  الثقددد٘ت       

ّٓعددددرا معاٍدددددٗ لكامدددد  دٓ ٔدددددل للخطددددر

(115)

 

. 

عٔددددن ترسدددده اعتقدددداد لدددددٖ ا٢دارٗ ا٤مرٓكٔدددد٘ أٌ    

تلددددد  ا طدددددْٗ  قدددددد ٓكدددددٌْ مدددددً ددددددمىَا اجتثدددددا    

جدددد ّر ال٢ْٓدددداة املت دددددٗ مددددً امليطقدددد٘ ّاعقادٍددددا   

السدددٔطرٗ علدددٙ ا٤مدددْر;  اصددد٘  ّأٌ رّسدددٔا تدددرٚ    

مثٔيددددا  ٢ سدددد  الت ددددرٓن عٔددددُت     و مصددددر صددددٔدا  
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ععدددددددما اصددددددب ر عْارجَددددددا الب رٓدددددد٘ و مٔيدددددداٛ   

 ر ددددددْ  السددددددْرٖ  ددددددري  ميدددددد٘ت ّأىددددددُ سدددددد     

اسددددتبدالُ  يطقدددد٘ أ ددددرٚ علددددٕ املتْسددددن تكددددٌْ   

أكثدددددددر أميدددددددا  ّاسدددددددتقرارا ت  كندددددددا أ ٓقتصدددددددر     

ا طدددددددر علدددددددٙ  دددددددْ ّاددددددددد ى دددددددْا رّسدددددددٔا و 

امليطقدددد٘ت عددددح  ٌ ٍدددد ا ا٤مددددر قددددد ٓتددددٔ  ال رصدددد٘    

ٌ د السدداعٔ٘    الشددراك٘ مدد  مصددر د            امدداو  ٓددرا 

كدددٕ ادددد أارعَدددا أعقٔدددا  مدددرّرا  عدددالعرا  ّسدددْرٓا   

ّلبيددددداٌ لتصدددددح    مصدددددرت مدددددا ٓندددددٔ  ا يدددددا     

علدددٙ الدّلددد٘ الع ٓددد٘ت ّسعلدددَا عر ددد٘ ل٥ىٔدددا     

ا٨ٓراىٔدددد٘ت ّمددددً  دددده ٓصددددب  ادددددتعال الصددددراذ و    

 امليطق٘ أمرا  عتنٔا  .

كددددددد ل  عددددددد ٌ املعادلددددددد٘ السٔاسدددددددٔ٘ البسدددددددٔط٘    

عدددددمٌ ّقددددد  املسددددداعداة العسدددددكرٓ٘ت ّ ٌ    تقندددددٕ 

كددددداٌ  دددددرع٘ مْجَددددد٘ للددددددٔ، املصدددددرٖت عددددد ٌ  

أّلددددددٕ  سدددددداٜر ا اىدددددد  ا٤مرٓكددددددٕ مددددددً جددددددراٛ  

تراجددددد  قدددددْٗ ا دددددٔ، املصدددددرٖ سدددددتكٌْ لصدددددال  

ا٨رٍددددا  و امليطقدددد٘ت ٍّددددْ مددددا ٓدددديعك  عالسددددل      

علددددددٕ املصددددددال ا٤مرٓكٔدددددد٘ت عتكددددددٌْ عدددددد ل   أّل 

ا اسددددرًٓ . علددددٕ جاىدددد    ددددرت عدددداٌ التددددداعٔاة      

ر كدددددد ل  ا اىدددددد  ا٢قتصددددددادٖت عقطدددددد   ًلدددددد

دددددرٓاٌ املسدددداعداة العسددددكرٓ٘ عددددً مصددددر سددددْل  

ٓددددددددم  عصددددددددنتُ الْا دددددددد ٘ علددددددددٙ ا٢قتصدددددددداد   

ا٤مرٓكدددٕ ; ّالتدددداعٔاة املتْقعددد٘ سدددتكٌْ  سدددارٗ    

املقدددداّلم ا٤مددددرٓكٔمت  اصدددد٘ صدددداىعٕ  دددداٜراة   

ت ّتلدددددد   سددددددارٗ اقتصددددددادٓ٘   16عددددددْٓي   ّ ل د           

عاٍظ٘ ل٣قتصاد ا٤مرٓكٕ

(116)

 . 

ت ّعلددددٙ  ددددْٛ دراسدددد٘ ّالٔددددح كاعدددد٘  ّمددددً  دددده 

ٍددد ِ املعطٔددداةت عددددأ ىدددْذ مدددً الت دددْل و الر٠ٓددد٘      

ا٤مرٓكٔدددددد٘  دددددداِ مصددددددرت جدددددداٛ عدددددد  ياّلدددددد٘  

 دددددددرو الع٣قددددددد٘ التخ ٔددددددد  مدددددددً أ دددددددر تلددددددد      

التددددددددداعٔاةت عددددددددا٨ع٣ٌ عددددددددً ا٨درا  املتبددددددددادل    

٤ٍنٔددددددد٘ كدددددددح  دددددددرل ل٧ دددددددرت  ددددددد ٚ الددددددد    

تصدددرحياة الدددرٜٔ  أّعامدددا و ا نعٔددد٘ العامددد٘ت     

نير اعماعدددددا  عدددددمٌ الدددددرٜٔ  املعدددددسّل  ّالدددددا تنددددد

ليندددددددد مرسدددددددٙل قدددددددد عشدددددددح و  دارٗ الدّلددددددد٘  

املصدددددددرٓ٘ علدددددددٙ  رٓددددددد  الدميقرا ٔددددددد٘ت ٍّدددددددٙ 

التصدددرحياة الدددا ّ  دددر عددددرجاة مت اّتددد٘ مدددً  

كددد٣ الطدددرعم للتمكٔدددد علدددٙ ا٤ٍنٔددد٘ املتبادلددد٘   

للع٣قددداة عٔندددا عٔيَندددات   ددده مدددا صدددراح عدددُ ّ ٓدددر       

ٖت عددددمٌ الدددددعاذ ٍٔدددددح عمىددددُ أعلدددد  ىظددددريِ املصددددر   

البيتددددداجٌْ سْٔاصدددددح ع٣قاتدددددُ العسدددددكرٓ٘ مددددد      

مصددددر اىط٣قددددا مددددً عددددر  ا ددددٔ، ا٤مرٓكددددٕ    

علدددٕ ا  دددا  علدددٙ مصدددا ُ ا٢سدددماتٔدٔ٘ مددد       

القددددداٍرٗت ّعددددداليظر    عبدددددْر السددددد ً ا رعٔددددد٘   

ا٤مرٓكٔددد٘ لقيددداٗ السدددْٓ ت ّمدددً ددددمٌ ميددد  الددد   

تكبددددد ال٢ْٓدددداة املت دددددٗ  سدددداٜر مالٔدددد٘ تتددددداّ   

لدددددد ٖ تقدمددددددُ ملصددددددرت  أ ددددددعال قٔندددددد٘ الدددددددعه ا 

% مدددً عركددد٘ 4عالقيدداٗ تدددت كه عٔنددا ٢ ٓقدددح عددً    

% مدددددددً عركددددددد٘ التددددددددارٗ 8الدددددددي ن العاملٔددددددد٘ت ّ

الب رٓ٘

(117)

. 

ّو الْقددددر ااتددددُت عدددد ٌ ا٨دارٗ ا٤مرٓكٔدددد٘ كاىددددر   

عرٓصددددد٘ علدددددٙ أ٢ تددددد ٍ  الع٣قددددد٘ ععٔددددددا ت ّأٌ     

ٓسددددددددتنر التعدددددددداٌّ و العدٓددددددددد مددددددددً القنددددددددآات 

ا٢قتصددددددادٓ٘ت كنكاع دددددد٘ ا٨رٍددددددا  ّاملسدددددداعدٗ   

ّالتعدددداٌّ ا٤مدددد  )العسددددكرٖ عا٤سددددا ( .  ّمددددً    

ٍيددددددات أعرعددددددر ا٨دارٗ ا٤مرٓكٔدددددد٘ عددددددً الدددددددعه ل   

 ار دددددد٘ الطرٓدددددد ل ا٢ىتقالٔدددددد٘ و مصددددددرت مدددددد   

ا دددددر  علدددددٕ اسدددددتعادٗ املسددددداعداة العسدددددكرٓ٘    

املعلقددد٘ت ٍّدددْ ا٤مدددر الددد ٖ اعتددد ِ الكدددثريٌّ  مدددً    

أىصدددددار مجاعددددد٘ ا٨ دددددْاٌ  ٔاىددددد٘ مدددددً ال٢ْٓددددداة   

ت عٔددددن اعطددددر عدددد ل  النددددْٛ ا٤ نددددر      املت دددددٗ

لل٣ىق٣ ل ّع  ميظدْرٍه

(118)

 . 

 الساد  املب ن

أععدداد ّ بٔعدد٘ الددت ري و املْقدد  ا٤مرٓكددٕ     

    اِ مصر
كاىددددددددر ا ٔدددددددداراة العنلٔدددددددد٘ أمدددددددداو ا٨دارٗ         

ا٢مرٓكٔددد٘ قدددد أصدددب ر يصدددْرٗ ىسدددبٔا   كددده    

الْ دددددد  القدددددداٜه و مدددددد ت ّا٢ ددددددطرا  الدددددد ٖ   

عمكنلددددددَات ّكدددددد ل   كدددددده   تعاىٔددددددُ امليطقدددددد٘  

تدددددددراكه التددددددددار  ّا ددددددد اة الدددددددا انلدددددددَا   

الدددددد اكرٗ ا٤مرٓكٔدددددد٘ و امليطقدددددد٘ت عندددددد٣  عددددددً  

الدٓيامٔكٔددددد٘ املطلْعددددد٘ للتعامددددددح مددددد  ا٤عدددددددا     

املت٣عقدددد٘

(119)

ت ّقددددد ددددددد الددددرٜٔ  ا٤مرٓكددددٕ و    

تصدددرحياتُ املتعاقبددد٘  ددد٣ل ٍددد ِ ال دددمٗت علدددٙ أٌ  

٣قددداة ا٨دارٗ تقدددْو ععندددح تقٔدددٔه ددددامح عدددْل الع  

الثيأٜدددددددددددد٘ت ّأ ددددددددددددال: لأعتقددددددددددددد أٌ معظدددددددددددده  

ا٤مددددرٓكٔم سددددٔقْلٌْ  ٌ علٔيددددا ا ددددر  علددددٙ     

أ٢ ىظَدددددر أىيدددددا ىددددددعه سدددددلْكا  ٓكدددددٌْ  ال دددددا      

لقٔنيدددددا ّمثاليدددددات عددددد ا السدددددب  ىقدددددْو  راجعددددد٘  

ع٣قتيا  صرل

(120)

. 
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ّعددددددددٙ اقصددددددددل٘ت لددددددددْعا أٌ الع٣قدددددددداة عددددددددم  

البلددددددًٓ قدددددد ّاجَدددددر اددددددٓاة أرعددددد  رٜٔسدددددٔ٘ت   

مل ّادددددددديطً عددددددددالتساو مصددددددددر  ٍّدددددددٕ: أٌ تعدددددددد 

 رٓطددددد٘ املسدددددتقبح ّمسدددددار الدميقرا ٔددددد٘ت ّأٌ   

القددددداٍرٗ تْاجدددددُ عرعدددددا  مددددد  ا٨رٍدددددا ت ّأىَدددددا و     

مرعلدد٘  عددادٗ عيدداٛ سٔاسددٕ ّاقتصددادٖ ععددد عددمٗ        

مدددً ا٢ دددطراعاةت ّأ دددريا  أٌ القددداٍرٗ لدددً تقبددددح      

جمدددددددددددا  عالشدددددددددرّط ّا٨مددددددددد٣ٛاة ّالتددددددددددد ح    

رل ا٤مرٓكددددٕ و دددددْٝىَات مددددً مْقدددد  أىَددددا الطدددد    

ا٤ ع 

(121 )

. 

ّمدددً ٍيدددات كاىدددر الرسددداٜح الدددْاردٗ مدددً ّادددديطً  

اندددح الكدددثري مدددً التندددار ت عٔدددن عددداّل البٔدددر   

ا٤عددددٔ  عصددددر الع٣قدددداة و ا ددددار ل دددد٘ املصددددال  

ا٤مئدددد٘ ّا٢سددددماتٔدٔ٘ت عٔينددددا ات دددد  كددددح مددددً   

البيتدددددددداجٌْ ّا٢سددددددددتخباراة مدددددددد  ر٠ٓدددددددد٘ ّ ارٗ   

ا ارجٔددد٘ت الدددا كاىدددر تعلدددً جَدددارا  أىدددُ سدددد        

دٗ الع٣قدددددداة  لددددددٕ مسددددددارٍا الصدددددد ٔ ت ّأٌ   عددددددا

تسددددددددتعٔد ال٢ْٓدددددددداة املت دددددددددٗ أقددددددددْٚ ّأقددددددددر    

الع٣قدددداة مدددد  مصددددرت و عددددم  ددددح الكددددْ ر    

ميقسدددنا ت مدددا ددددكح أعدددد أٍددده العْاٜددد  أمددداو عدددْدٗ   

الع٣قاة لطبٔعتَا

(122)

. 

عٔيندددا دعددده ا٢ ددداِ ا٢سددداعٕ و ٍددد ا الشدددمٌت مدددا      

اٍددد   لٔدددُ عددددد مدددً كبدددار اقللدددم السٔاسدددٔم     

ا٤مددددرٓكٔمت أمثددددال  رٓدددد  تراجددددرت الدددد ٖ رأٚ أٌ   

تدددددمجٔ  التدددددْتر مددددد  مصدددددر لدددددٔ  و مصدددددل ٘      

ّاددددديطًت ىظددددرا لدددددّر مصددددر عاعتبارٍددددا دددددرٓك ا    

اسدددددماتٔدٔ ا مَن دددددا لل٢ْٓددددداة املت ددددددٗت عاعظدددددر   

ت ّتعندددددح 1979علدددددٙ السددددد٣و مددددد   سدددددرأٜح ميددددد  

عالتيسدددددٔ  عدددددْل جمنْعددددد٘ كدددددبريٗ مدددددً املَددددداو  

الدددددد  مكاع دددددد٘  ّا٤ىشددددددط٘ ا٨قلٔنٔدددددد٘ت  ددددددا و 

ا٨رٍدددددددددا ت كندددددددددا اظدددددددددٙ ّادددددددددديطً  ددددددددد   

ا٤عندددددددلٔ٘ و عبدددددددْر قيددددددداٗ السدددددددْٓ ت ّكددددددد ا    

الت لٔدددددددد  ّعبددددددددْر اجملددددددددال ا ددددددددْٖ املصددددددددرٖت  

لتدَٔددددددددددس قْاعدددددددددددٍا العسددددددددددكرٓ٘ و ا لددددددددددٔ  

العرعدددٕت عنددد٣  عدددً دعنَدددا للدَدددْد  دددد تيظدددٔه    

الدّلدددددددددددد٘ ا٨سدددددددددددد٣مٔ٘ و العددددددددددددرا  ّالشدددددددددددداو 

(ISIS)

(123)

ت ٍّددددْ مددددا أّ دددد ُ تراجددددر عاست ا دددد٘ت 

 ددددد٣ل جلسددددد٘ ا٢سدددددتناذ الدددددا عقددددددتَا اللديددددد٘ 

ال رعٔدددد٘ للع٣قدددداة ا ارجٔدددد٘  دلدددد  اليددددْا     

ادددددر عيدددددْاٌ لمصدددددر ععدددددد عدددددامم مدددددً عكددددده      

مرسدددٕلت عٔدددن  الددد  الكدددْ ر  عندددرّرٗ دعددد    

ا٨دارٗ     جددددراٛ عددددْار اسددددماتٔدٕ مدددد  مصددددرت    

ٓدددداة ىظددددرا  ٤ٌ امليددددا  ا٨قلٔنددددٕ حيددددته علددددٙ ال٢ْ 

املت ددددٗ اسدددتعادٗ ع٣قتَدددا مددد  مصدددر علدددٙ أسدددا   

املصددددددال ا٢سددددددماتٔدٔ٘ املشددددددمك٘ت مدددددد  مددددددي    

عرصدددد٘ ملراجعدددد٘ ع٣قدددداة املسدددداعداة العسددددكرٓ٘    

و   دددار  يددداٜٕ ّتيسدددٔ  اسدددماتٔدٔتٙ الددددّلتم     

ت علددددددٙ  ددددددْٛ الت دددددددٓاة ا٨قلٔنٔدددددد٘ ا ارٓدددددد٘ت    

٢سددددددٔنا ّأٌ مصددددددر دددددددرٓك ا اسددددددماتٔدٔ ا  ددددددد     

سٓدددس الع٣قددداة عدددم ّادددديطً  ٓدددراٌت ّمدددً ددددمٌ تع

ّالقدددددددداٍرٗت أٌ ٓطنددددددددًٝ ا ل دددددددداٛ و ميطقدددددددد٘    

ا لدددٔ  عدددمٌ ّادددديطً ٢ تتددددُ  دددْ التقدددار  مددد  

 َراٌ

(124)

 . 

ّتددددددددددرسٔا  عددددددددددأ مْقددددددددد  ا٨دارٗ ا٤مرٓكٔددددددددد٘    

ٓتسعدددسح ددددٔٝا  عشدددٔٝا ت و ا ددداِ القبدددْل عالْ ددد      

ا دٓدددددددددد و مصدددددددددرت عٔدددددددددن عددددددددددل الدددددددددرٜٔ  

عددددداعمل ا٤مرٓكدددددٕ مدددددً عدتدددددُ الدعلْماسدددددٔ٘ت  

عددددددمٌ لْاددددددديطً مصددددددال اسددددددماتٔدٔ٘ ّأمئدددددد٘   

مَنددد٘ مددد  القددداٍرٗت كندددا أىدددُ عاسدددتنرار املْقددد     

ا٤مرٓكدددددددٕ املتعيدددددددرت ع ىَدددددددا عال عدددددددح مدددددددا ر     

 سدددددارٗ  قلٔنٔددددد٘ عادعددددد٘ت لدددددٔ  عقدددددن ع قدددددد   

اال َددددا الْ ٔدددد  مدددد  القدددداٍرٗت ّلكددددً مددددد  دّل      

ا لدددٔ  أٓندددا  الدددا تددددعه مصدددر قلبدددا  ّقالبدددا  ميددد   

ْٓىْٔ 30

(125)

 . 

ّمددددً  ددددهت ّع ٔدددد٘ اعدددددا  قدددددر مددددً التددددْا ٌ و       

الع٣قددداة الثيأٜددد٘ ّع ا دددا  علدددٙ املصدددالت أجدددرٚ   

ت اتصدددددا٢  ٍات ٔددددددا   2014الدددددرٜٔ  أّعامدددددا و ْٓىٔدددددْ    

عدددددددالرٜٔ  السٔسدددددددٕ لتَيٝتدددددددُ علدددددددٙ تيصدددددددٔبُ    

رٜٔسدددددا ت عدددد   ٣لددددُ عددددً التسامددددُ عالعنددددح معددددا      

لتعسٓددددس املصددددال املشددددمك٘ت ّالتسامددددُ عشددددراك٘  

 البلدددددًٓت م١كدددددا  اسددددتنرارٓ٘    اسددددماتٔدٔ٘ عددددم 

دعددددده ال٢ْٓددددداة املت ددددددٗ للطنْعددددداة السٔاسدددددٔ٘   

ّا٢قتصددددددادٓ٘ ّا٢جتناعٔددددددد٘ للشدددددددع  املصدددددددرٖ  

ّاعددددددماو عقْقددددددُ العاملٔدددددد٘ت كنددددددا قدددددداو ّ ٓددددددر     

ا ارجٔددد٘ كدددريٖ ععددددٗ  ٓددداراة للقددداٍرٗ صدددرح     

 ٣عدددات أٌ مصدددر ددددرٓكا  عْٔٓدددا  تلتدددسو ّادددديطً     

    ٌ قدددادٗ   عالعندددح معدددُت ّأٌ ٍيدددا  م١ددددراة علدددٙ أ

ا ددددددددددددٔ، املصدددددددددددددرٖ مسدددددددددددددتعدٌّ ٨رسددددددددددددداٛ  

الدميقرا ٔ٘ و الب٣د

(126)

  . 

أعقدد  الدد  تطددْر م دداجٞت عٔددن اعددمل كدددريٖ       

ْٓىٔددددددددْت ّ ددددددددح كددددددددريٖ   30ٍّٔدددددددددح عثددددددددْرٗ 

صدددددراع٘ مجاعددددد٘ لا٨ دددددْاٌل مسدددددْٝلٔ٘ مدددددا  لدددددر 
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ٓيددددآرت  25 لٔددددُ ا٤ّ دددداذ ّياّلدددد٘ سددددرق٘  ددددْرٗ 

عٔينددددددددددا ّاصددددددددددلر ّ ارٗ الدددددددددددعاذ لدعلْماسددددددددددٔ٘ 

  اتصدددا٢ة تيسدددٔقٔ٘ ْٓمٔددد٘ عدددْ ارٗ    اعدددات لت عددد 

الددددددددعاذ املصدددددددرٓ٘ت كندددددددا ىشدددددددرة ا ارجٔدددددددد٘     

ا٤مرٓكٔدددد٘  ع ددددْٚ املكاملدددد٘ اعات ٔدددد٘ لكددددريٖ مدددد   

ىظدددريِ املصدددرٖ ىبٔدددح عَندددٕت قبدددح ددددَادتُ أمددداو      

الكدددْ ر  د املطلْعددد٘ ٢عتنددداد مبدددال  املسددداعدٗ         

د ّالدددا أكدددد  ٣عدددا أٌ         2014ملصدددر للعددداو املدددالٕ   

قددداة ا٢سدددماتٔدٔ٘ مددد   مصدددر اددداعا علدددٙ الع٣ 

ال٢ْٓدداة املت دددٗ د  ددا و الدد  قٔامَددا عالتصدددٖ          

للتَدٓدددددددددداة العددددددددداعرٗ لل ددددددددددّد كا٨رٍدددددددددا     

ّاىتشددددددددددار ا٤سددددددددددل ٘ت ّأٌ مصددددددددددر متنسددددددددددك٘   

عالتساماتَددددا  عاٍدددددٗ السدددد٣و مدددد   سددددرأٜحت ّأٌ   

مصددددددر ٢ تددددددسال كنددددددا كاىددددددر ميدددددد  عشددددددراة      

السدددددديمت دددددددرٓك ا اسددددددماتٔدٔ ا مَن ددددددا لل٢ْٓدددددداة   

املت دٗ

(127 )

  . 

 دددددده جدددددداٛ الت ددددددْل ا٤كدددددد  ّا٤ٍدددددده و مسددددددار   

الع٣قددداة عددد  املكاملددد٘ الدددا عدددادر  ٣عدددا الدددرٜٔ     

ت 2015مدددددار    31أّعامدددددا الدددددرٜٔ  السٔسدددددٕ ٓدددددْو     

ع عددددادٗ املسدددداعداة العسددددكرٓ٘ ّاسددددتكنال تْرٓددددد    

لت م١اىددددددا  16املت دددددد  علٔددددددُ مددددددً  دددددداٜراة ل ل د          

عدددددددد ْل الع٣قددددددداة عدددددددم البلددددددددًٓ و  رٓددددددد     

نت ّأٌ ت ددددددٔري مْقدددددد  ّاددددددديطً املصددددددال ّعقدددددد

ّدعنَددددا  ناعدددد٘ لا٨ ددددْاٌل أصددددب   عددددسل عددددً 

ٍدددددد ِ املصددددددالت ّلددددددً ٓكددددددٌْ ععددددددد الدددددد  ّرقدددددد٘  

عا ددددددرٗ و   ددددددار الع٣قدددددداة

(128)

ت ّو ااة الٔددددددْو 

اتصددددح ّ ٓددددر الدددددعاذ ا٤مرٓكددددٕ عدددديظريِ املصددددرٖ 

لٔبل دددُ ااة ا٤مدددرت ّقبلدددَا تلقدددٙ مددددٓر املخددداعراة   

رٗ ّاددددديطً العامدددد٘ املصددددرٓ٘ دعددددْٗ عاجلدددد٘ لسٓددددا

للقدداٛ مدد  ّ ٓددر ا ارجٔدد٘ت أعلددً علددٙ ا ددرِ  ل دداٛ       

قدددددرار عدددددد  تسدددددلٔه عشدددددر  ددددداٜراة ٍلٔكدددددْعم   

 260لأعاتشددددٕلت ّصددددرل مبلدددد  الت ْٓددددح اليقدددددٖ )  

ملٔددددددٌْ د٢ّر(ت ّو سدددددداعق٘ كاىددددددر ا٤ّ  مددددددً   

ىْعَددددددات اكددددددر عٔدددددداٌ ّ ارٗ الدددددددعاذ ا٤مرٓكٔدددددد٘    

عدددْل ا٨عدددرا  عدددً ا٤عاتشدددٕ    اعتبدددار مكاع ددد٘    

و مصدددددددددددددر لمصدددددددددددددل ٘ قْمٔددددددددددددد٘  ا٨رٍدددددددددددددا 

أمريكٔ٘ل

(129)

 . 

ّعدددد ل  اسددددتمى ر ال٢ْٓدددداة املت دددددٗ مسدددداعداتَا     

ملصدددددددر مدددددددً جدٓددددددددت  دراكدددددددا  ميَدددددددا ل٥ٍنٔددددددد٘ 

ا ْٔسٔاسددددددددددٔ٘ ملصددددددددددرت ّعددددددددددده مصددددددددددا َا  

ا٢سدددددماتٔدٔ٘ معَدددددات  ٢ أٌ تلددددد  العدددددْدٗ جددددداٛة 

عشدددددكح جدٓدددددد  سددددد  عٔددددداٌ للبٔدددددر ا٤عدددددٔ ت      

  ّ ٍدددٕ: عٔدددن قسدددنر املسددداعداة  لدددٕ أرععددد٘ أعدددرذت 

مْاجَدددد٘ ا٨رٍددددا ت ّ آدددد٘ ا دددددّدت ّا٤مددددً و   

سٔياٛت  ه  آ٘ الدعاذ الب رٖ ّاملاٜٕ

(130)

. 

ّعدددد ل  عددددر  القطدددد  ا٤مرٓكددددٕ مددددً  دددد٣ل      

الددد  الدددت ري ٍّددد ا التْجدددُ ا دٓددددت علدددٙ ا  دددا  

علدددددٙ صددددد قاة السددددد٣ح للددددددٔ، املصدددددرٖت ّمدددددا  

ٓسدددتتبعُ الددد  مدددً تددددرٓ  ّميددداّراة مشدددمك٘    

ل  دددددددناٌ اسدددددددتقرار ّعدددددددرام  للتسدددددددلٔ  ; عَدددددددد

امليطقددد٘ ّأمدددً اسدددرأٜحت ّيارعددد٘ ا٨رٍدددا  عددد     

التعدددداٌّ ا٢سددددتخباراتٕ عددددم جَددددا ٖ الدددددّلتمت       

عندددددد٣ عددددددً اعتددددددْاٛ  طددددددر  ٓددددددراٌ علددددددٙ دّل      

امليطقددددددد٘ ت  لدددددددٕ جاىددددددد  أٌ اسدددددددتتبا  ا٤مدددددددً و 

امليطقددددد٘ ٓددددددعه ا٢سدددددتقرار ا٤مددددد  و ميطقددددد٘     

قيددداٗ السدددْٓ ت ّٓندددنً تددددع  الدددبمّل مدددً دّل    

 لَٔاا لٔ  

(131 )

 . 

ّمددددً ٍيددددا اعتدددد ة العدٓددددد مددددً ّسدددداٜح ا٨عدددد٣و   

املصددددرٓ٘ د الرمسٔدددد٘ ّا اصدددد٘ د ٍدددد ا القددددرار                 

 ثاعدددد٘ ر ددددْ  أمرٓكددددٕ لدددد٩رادٗ املصددددرٓ٘ اددددر 

ّ ددددمٗ املصددددالت ّاددددر  دددد ن أعد ددددُ  تقددددار       

القددداٍرٗ مددد  رّسدددٔات ّتْقٔددد  صددد ق٘ الدددد لراعدددالل      

 2015مددد  عرىسدددا و ع آدددر   

(132)

ت ٍّدددْ ا٤مدددر الددد ٖ   

ب  ّتيبددم عددُ أعددد قددادٗ عددس  التدندد  الٔسددارٖ       سدد

املصدددددددددرٖ) (ت عقْلدددددددددُ:ل و اليَآددددددددد٘ سم ددددددددده  

أمرٓكددددا ل٥مددددر الْاقدددد  و مصددددرت ّسددددتَٔم ى سددددَا  

للعنددددددح معددددددُت مددددددً أجددددددح مصددددددا َا املرتبطدددددد٘  

عالشر  ا٤ّسن ل

(133)

 . 

و عدددددم أكدددددد عددددددد مدددددً العسدددددكرٓم أٌ عدددددْدٗ  

ٓ ات    ٔ ا ّعسددددددكر مصددددددر لدددددددّرٍا ا٨قلٔنددددددٕ سٔاسدددددد

٣  عامسدددددا  و جعدددددح البٔدددددر ا٤عدددددٔ  كددددداٌ عدددددام

ٓعٔددددد عسدددداعاتُت ّاتددددار ٍدددد ا التْقٔددددر ادٓدددددا     

٨عدددددددادٗ التعددددددداٌّت مسدددددددتبعدًٓ أٌ ٓكدددددددٌْ ٍددددددد ا  

القدددرار ر دددْ ا  أّ عتدددٙ م اجدددمٗت عالع٣قددداة عدددم   

البلددددًٓ ّ ٌ  دددٔه علَٔدددا التدددْتر  ددد٣ل عدددمٗ مدددات    

اكنَددددددا مصددددددال مشددددددمك٘ ددددددددٓدٗ العندددددد ت   

ة ميدددد  ا٨ اعدددد٘ ٓدددددركَا جٔدددددا  املتدددداع  للع٣قددددا 

2013 رسٕ و الثالن مً ْٓلْٔ 

(134)

  . 

د الكاتددد  البدددار         ّلقدددد أددددار لدٓ ٔدددد أجيددداتْٔ ل   

دددد    اعدددمال أعدددد املسدددْٝلم     عالْادددديطً عْسدددر 

ا٤مددددرٓكٔمت عددددمٌ قددددرار أّعامددددا ععددددْدٗ التْاصددددح     

مددد  مصدددر ٓعدددد  ْاجدددا  لكٔ ٔددد٘ ت لددد  الْاقعٔددد٘      
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 عددددً السٔاسددددٔ٘ علددددٙ املثالٔدددد٘ت ّأىددددُ آنددددا  ٓعدددد     

السٔاسدددددد٘ الصدددددد ٔ ٘ و الْقددددددر الصدددددد ٔ  

(135)

  .

ّو ااة السددددددددددٔا ت أكددددددددددد ل رٌّ مٔلددددددددددرل د                    

الدعلْماسددددٕ املعدددد  عشددددٌْٝ الشددددر  ا٤ّسددددن د           

عدددد  مقددددال  عصدددد ٔ ٘ ىْٔٓددددْر  تدددداميست ععيددددْاٌ  

لأمريكددددددا لددددددٔ  لدددددددَٓا  ٔدددددداراة و مصددددددرلت أٌ  

ا ددددٔ، ٍددددْ القددددْٗ الرٜٔسددددٔ٘ و مصددددرت ّعسدددديا   

عدددددددددً  قدددددددددرار   ععلدددددددددر  دارٗ أّعامدددددددددا عتخلَٔدددددددددا 

الدميقرا ٔددددددد٘ ٍيدددددددا  ّ ٓثارٍدددددددا العندددددددح مددددددد      

ا ددددٔ، ّلددددٔ   دددددِت علدددد٢ِْ ل رقددددر مصددددر و  

ال ْ ٙ ّالت سه

 (136)

 . 

  ّمددددً  دددده ت ٣ٓعددددا أىددددُ ر دددده م٣مدددد  التددددم و     

الددددا اتسددددنر عَددددا الع٣قدددداة  دددد٣ل ٍدددد ِ ال ددددمٗت  

عددداٌ ا٤مدددْر أ تصدددح    مرعلددد٘ القطٔعددد٘ت ٍّدددْ    

 العْامح ميَا:ما ميكً ارجاعُ    عدد مً 

ا٤ ددددر ال كرٓدددد٘ ا اكندددد٘ لصدددداى  القددددرار  أ٢ّ ددددد

ا٤مرٓكددددٕت ّالددددا تددددرج  داٜنددددا  املددددد ح الددددْاقعٕ   

و التعدددا ٕ مددد  الع٣قددداة ا ارجٔددد٘ت عْادددديطً     

علدددددٙ اسدددددتعداد ٨قامددددد٘ ع٣قددددداة مددددد  أٖ ىظددددداو    

عكددددددده و مصدددددددر مدددددددا دامدددددددر ٍيدددددددا  مصدددددددال      

 مشمك٘ ٓته صٔاىتَا .

ٔ ادددددددد اسدددددددتدعاٛ مْقددددددد  كدددددددح مدددددددً املنلكددددددد٘    اى

السددددددددعْدٓ٘ ّ سددددددددرأٜح أ دددددددد ٕ املسٓددددددددد مددددددددً     

التعقٔددددددددداة علددددددددٙ املْقدددددددد  ا٤مرٓكددددددددٕ; عكدددددددد٣ 

الددددّلتم تددددعه ا طدددْاة الدددا تتبياٍدددا السدددلط٘    

ا اكنددد٘ و مصدددرت كندددا أٌ تدددح أعٔددد   البدددر د      

عشدددكح مباددددر ّ دددري مباددددر د ا٨دارٗ ا٤مرٓكٔددد٘          

ععدددددددو تقلددددددٔ  املسدددددداعداة للدددددددٔ، املصددددددرٖت   

سدددب ا مدددً تدددم ري الددد  و أمدددً  سدددرأٜح ّتددددٍْر ا

الْ ددد  ا٤مددد  و سدددٔياٛت عشدددكلر تلددد  املعطٔددداة    

عدددا٣ٜ  دٌّ مسٓدددد مدددً تددددٍْر الع٣قددداة املصدددرٓ٘     

 ا٤مرٓكٔ٘ .

 الث اددددددد الع٣قدددددداة املتنٔددددددسٗ الددددددا  ندددددد  عدددددددم      

البيتدددداجٌْ ّقددددادٗ امل١سسدددد٘ العسددددكرٓ٘ املصددددرٓ٘ت   

  اصددد٘ ّأٌ ععدددد  ٍدددد٢١ٛ قدددد تلقددددْا تعلددددٔنَه و  

ال٢ْٓددددداة املت ددددددٗت ّو مقددددددمتَه ّ ٓدددددر الددددددعاذ 

السددداع  ّرٜدددٔ  ا نَْرٓددد٘ ا دددالٕ عبدددد ال تددداح   

السٔسدددددٕ ت ّّ ٓدددددر دعاعدددددُ ال رٓددددد  أّل صددددددقٕ    

صدددددب ٕت عنددددد٣  عدددددً أٌ عرٓق دددددا كدددددبري ا دا دددددح     

ّاددددديطً ٓدددددر  جٔددددد ا أٌ اسددددتنرارٓ٘ الع٣قدددداة    

مددددد  القددددداٍرٗ ّدميْمددددد٘ املسددددداعداة ا٤مرٓكٔددددد٘;   

ملت ددددددٗ ى ْاٍدددددا و مصدددددرت  حي ظددددداٌ لل٢ْٓددددداة ا

ّٓصدددددددددْىاٌ مصدددددددددا َا و امليطقددددددددد٘ عدرجددددددددد٘    

كبريٗ

(137)

 . 

ّلعدددددح أ لدددددد  الت لدددددد٣ٔة و ٍدددددد ا الشددددددمٌ ت قددددددد  

اٍبدددددددر    اٌ ا٨دارٗ ا٤مرٓكٔددددددد٘ قدددددددد عسدددددددنر  

الددد  ا٤مدددر علدددٙ  دددْٛ معادلددد٘ تقندددٕ عمىدددُ:  اا       

اكددددً اليظدددداو ا دددداكه ا دٓددددد و مصددددر مددددً      

مدددً  اقٔددد  ا٢سدددتقرار للدّلددد٘ت ّ دددر  ميتصدددرا    

صددددراعُ مدددد  مجاعدددد٘ ا٨ ددددْاٌت علددددً ٓكددددٌْ أمدددداو  

ّاددددددديطً سددددددْٚ التعامددددددح مدددددد  ٍدددددد ا اليظدددددداوت       

ّالب دددددن عدددددً مصدددددا َا معدددددُ .  ّعلدددددٙ صدددددعٔد   

  ددددرت مدددددٚ تددددم ري قدددددرٗ اليظدددداو املصددددرٖ علددددٙ     

تْ ٔددددد  ددددددبك٘ اال اتدددددُ ا٨قلٔنٔددددد٘ ّالدّلٔددددد٘  

و ملدددددد  الع٣قدددددداة ا٤مرٓكٔدددددد٘.  عنددددددً ىاعٔدددددد٘ت  

 ٘ مدددد  الدددددّل  ّعددددرة دددددبك٘ الت ال دددداة ا٨قلٔنٔدددد

ٛ   قلٔنٔدددا  مي َدددا  مخدددا      ا لٔدٔددد٘ للقددداٍرٗ  طدددا

أكددد  و الت اعدددح مددد  املْاقددد  ا٤مرٓكٔددد٘ت ىظدددرا     

للنصدددددددال املتشددددددداعك٘ ّاملعقددددددددٗ الدددددددا  نددددددد      

ال٢ْٓدددددداة املت دددددددٗ عالدددددددّل ا لٔدٔدددددد٘.  ّمددددددً    

ىاعٔدددد٘ أ ددددرٚت عدددد ٌ الع٣قدددداة مدددد  دّل كدددد ٖ    

كرّسددددددٔا ّالصددددددمت تسددددددن  لليظدددددداو املصددددددرٖ    

رٗت قددددد ٢ تكددددٌْ كددددبريٗت ّلكيَددددا   سدددداع٘ ميدددداّ

كاعٔددد٘ ٨ َدددار عدددده عْاقددد  سٔاسددد٘ ّادددديطً    

 دددداِ مصددددر . ٍّددددْ مددددا قدددداد ّاددددديطً و اليَآدددد٘   

 لدددٕ عسددده ا٤مدددرت ععدددد متاععددد٘ املشدددَد ّالْصدددْل    

اسدددددددتقرار ىظددددددداو     اليتٔدددددددد٘ اليَأٜددددددد٘ عددددددد   

 .حيظٙ عدعه دع  قْٚ

 املب ن الساع 

مسدددددددتقبح الع٣قددددددداة الثيأٜددددددد٘ .. ر٠ٓددددددد٘   

 الٔلٔ٘

لقددددددد ععددددددن قددددددرار  ىَدددددداٛ  ٓقددددددال املسدددددداعداة        

ّعْدتَدددددا جمددددددد ا ع ددددددارٗ  ّا ددددد ٘ ٢ مطَٝدددددا   

العدددددمت م ادٍدددددا: أٌ البلددددددًٓ قدددددد د ددددد٣ عال عدددددح  

مرعلددد٘ ميكدددً أٌ ٓطلددد  علَٔدددا لمرعلددد٘ املصدددال    

ّعقدددنلت  ددداّ  ا٤مدددر عَٔدددا ا ددددٓن عدددْل رعددد      

الٔدددد مدددً جاىددد  ّادددديطً عدددً مجاعددد٘ ا٨ دددْاٌت      

لدددد  عدددد درا  ال٢ْٓدددداة املت دددددٗ  لدددددّر       مددددا ٓتع

مصددددر علددددٙ مسددددتْٚ الْ دددد  ا٨قلٔنددددٕ املددددمدٖ     

ّمددددٖ تم ريٍدددا عٔدددُت عٔدددن عددداة مدددً الْا ددد  أٌ       

مصدددر قدددد أصدددب  عدددا أارعدددا  سٔاسدددٔ٘ ّعسدددكرٓ٘       
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و امليطقدددددد٘ت ّعددددددا دّرا  عٔنددددددا ادددددد  ا٤ّ دددددداذ   

ا طدددددددددريٗ ّاملل ددددددددداة الرٜٔسدددددددددٔ٘ ّا ساسددددددددد٘    

طً  دددْ كلٔبٔدددا ّالدددٔنً ّ ريٍدددات مدددا دعددد  ّاددددي  

 عددددا  مثددددح ٍدددد ا الت دددْل اليددددْعٕ و الع٣قدددداةت   

عنددد٣  عندددا سدددببُ اسدددتنرار ّقددد  املسددداعداة مدددً     

مدددددردّد دددددددٓد السدددددلبٔ٘ علدددددٙ الشدددددارذ املصدددددرٖ   

عصددددددددددددددة تداعٔاتدددددددددددددُ ّادددددددددددددديطً عدرجددددددددددددد٘ 

مل ْ ددددد٘

(138)

. ّع عدددددادٗ املعْىددددداة أ لقدددددر ا٨دارٗ   

ا٤مرٓكٔدددددد٘ صدددددد  ٘ مجاعدددددد٘ لا٨ ددددددْاٌل علددددددٙ    

   ٘ ت كنددا أ لقددر ا دددٓن    ا٤قددح مددً الياعٔدد٘ املادٓدد

عددددددً ا ظَددددددا علددددددٙ اليظدددددداو ا ددددددالٕت ّمدددددددٖ  

دددددرعٔ٘ السددددلط٘ ّاثٔلددددَا للشددددع ت مدددد  العنددددح  

علددددٕ تددددددم أساسددددا  جدٓدددددا  للع٣قدددداةت ّالدددد ٚ      

ٓددددددرج  أٌ ٓم دددددد  دددددددكح العنددددددح ا٢سددددددماتٔدٕ     

املشددددددم ت كنددددددا جدددددداٛ تْقٔددددددر ٍدددددد ا القددددددرار أّ    

التْجدددددُت متساميدددددا  مددددد  عدددددْدٗ مصدددددر القْٓددددد٘    

 ٔ ندددددددٕت ّعدددددددرّ  قٔادتَدددددددا ل كدددددددرٗ ئطَددددددا ا٨قل

القددددددْاة العرعٔدددددد٘ املشددددددمك٘ت عكدددددد  ا٢عتقدددددداد   

الدددد ٚ  دددددح سددددداٜدا  لددددددٚ ا٨دارٗ ا٤مرٓكٔددددد٘ مدددددً  

اىك ددداٛ مصدددر علدددٙ ااتَدددا ّارتباكَدددا عدددْل الددد ت     

اددددر تددددم ري مددددا تقددددْو عددددُ عدددددد مددددً ا٤ ددددرال       

كقطر ّتركٔا

(139)

 . 

ّمددددددً ٍيددددددا ت رأٚ معظدددددده اقللددددددم أٌ الماعددددددن   

لبدددن ّأٌ عددداد    سددداع     ددد٣ل ٍددد ِ املرعلددد٘ مدددا    

عَددددددِت  دددددري أٌ ا٤مدددددر ٓسدددددتلسو ّعقدددددْٗ دراسددددد٘     

ّاسدددتٔعا  الددددّاع  الدددا ّق دددر  لددد  مدددا عدددد       

ّأعنددددٙ عالع٣قدددداة صددددْ  ٍدددد ا املي ددددٙ .  ّلقددددد     

ّصدددددد  تقرٓددددددر لصدددددد ٔ ٘ لدٓلددددددٕ تلٔدددددددرالل     

ال ٓطاىٔدددددد٘ اسددددددتٝيال ٍدددددد ِ املسدددددداعداةت عمىددددددُ     

عدآددددد٘ لعنلٔددددد٘ تطبٔددددد  للع٣قددددداة املصدددددرٓ٘ د             

لكددددددٌْ مصددددددر أعددددددد أٍدددددده عل دددددداٛ     ا٤مرٓكٔدددددد٘ت 

ّاددددديطً التددددارأم و امليطقدددد٘ت ٍّددددْ مددددا دعدددد    

 ددددددْ مطددددددٕ تلدددددد  املرعلدددددد٘ مددددددً التبددددددآً و     

املْاقدددد  ّالددددر٠ٚت ّأٌ تظددددح الع٣قدددداة ااة  دددداع   

اسماتٔدٕ ّع  تقٔٔه ك٣ الطرعم

(140)

  . 

علددددددٙ جاىدددددد   تلدددددد  ٓددددددرٖ   ددددددرٌّت ّمدددددديَه  

لسددددتٔ ً كددددْ ل أٌ الع٣قدددد٘ ا٢سددددماتٔدٔ٘ عددددم  

لددددددددًٓ أ تعدددددددد قاعلددددددد٘ للتطبٔددددددد  و الْقدددددددر   الب

الدددراًٍت عٔدددن أ تعدددد ال٢ْٓددداة املت ددددٗ  اجددد٘      

   مصددددر ٢عتددددْاٛ ا٢ادددداد السددددْعٔٔا السدددداع ت   

ّ عدددددددد٣ل السدددددددد٣و مدددددددد   سددددددددرأٜح أّ اعتددددددددْاٛ    

الشددددددْٔعٔ٘ و دددددددر  أعرٓقٔددددددات عا٤سدددددد  الددددددا   

عئدددر علَٔدددا الع٣قددد٘  ددد٣ل عدددمٗ ا دددر  البددداردٗ  

 ً ميظدددْرِ .  ّمدددً  ددده ت   ّمدددا ععددددٍا قدددد ت دددرية مددد

سددددد  علدددددٙ كلتدددددا الددددددّلتم اليظدددددر و  عدددددادٗ     

تعرٓددددددد  الع٣قددددددد٘ تلبٔددددددد٘ لددددددددٓيامٔاة البٔٝددددددد٘    

العاملٔدددد٘ ا الٔدددد٘ت و عددددم تْقدددد  عدددددد   ددددر مددددً   

اقللددددددددمت أٌ الع٣قدددددددداة  دددددددد٣ل عددددددددمٗ عكدددددددده  

السٔسدددٕ لدددً تكدددٌْ سدددَل٘ت  اصددد٘ أىدددُ لدددً ٓقبدددح    

عدددددا٨م٣ٛاة ا٤مرٓكٔددددد٘ت كندددددا ميكدددددً للسٔاسددددد٘  

املصددددددددرٓ٘ أٌ ت ددددددددت   عاقددددددددا  أععددددددددد     ا ارجٔدددددددد٘

تدركَا ّاديطً جٔدا  ّتت س  عا

 (141)

  . 

ّمددددً  دددده ت عال٢ْٓدددداة املت دددددٗ و عاجدددد٘ ماسدددد٘     

٢سدددددماتٔدٔ٘ جدٓددددددٗ و ع٣قاتَدددددا مددددد  مصدددددرت   

علددددٔ  ٍيددددا  مثدددد٘ اىتقددددال دميقرا ددددٕ عقٔقددددٕ    

و الْقددددددر ا ا ددددددر ّسدددددد  علددددددٙ ّاددددددديطً و  

الْقدددر ى سدددُ ا  دددا  علدددٙ ععددد  التعددداٌّ مدددد        

كْمدددد٘ السٔسددددٕ ّاسدددداد سددددبح لدددددعه مطالدددد       ع

الشددددددع  املصددددددرٖ مددددددً أجددددددح ا بددددددس ّا رٓدددددد٘   

ّالعدالددد٘ت ّعدددٙ ااة الْقدددر ٓيب دددٕ أٌ تقدددْو ٍددد ِ     

ا٢سددددماتٔدٔ٘ علددددٙ تقٔددددٔه ّا دددد  تبيددددٙ علٔددددُ      

الكٔ ٔدددددد٘ الددددددا تدددددددعه عَددددددا ال٢ْٓدددددداة املت دددددددٗ     

مصر

(142)

  . 

ّو ٍدددددد ا الشددددددمٌت ع ىددددددُ سدددددد  علددددددٙ ال٢ْٓدددددداة    

ا  جدٓددددا  و ع٣قاتَدددا مددد   املت ددددٗ أٌ تسدددل  مسدددار 

مصدددرت دّ دددا تدددْتر أّ صدددراذت متدددار مدددً  ٣لدددُ     

الددددد ْل و ياد دددداة عيدددداٛٗ مدددد  القدددداٍرٗت ع ٔدددد٘  

 مساعدتَا علٙ اقٔ  ا٦تٕ: 

أددددددد  عددددددادٗ ا٢سددددددتقرار    الددددددب٣د ععددددددد سدددددديْاة    

 ال ْ ٙ املا ٔ٘ . 

ددددد اقٔدددد  أٍدددددال  طدددد٘ ل ار دددد٘ الطرٓدددد لت        

 ّص٢ْ   لٕ عكْم٘ أكثر دميقرا ٔ٘ . 

د املسدددداعدٗ و جمددددال آْددددح الدّلدددد٘ املصددددرٓ٘ جدددد

 صْ  الدّل٘ املدىٔ٘   َْمَا الْاس  .

ّلدددً ٓتدددمتٙ الددد ت  ٢ عدددً  رٓددد  عنلٔددد٘ ل عدددادٗ       

 ددددبنل للع٣قدددداةت ٍّددددْ مددددا لددددً ٓت قدددد   ٢ مددددً  

اليظددددرت  ددد٣ل مياقشدددداة جدددادٗ لتقرٓدددد  ّجَددداة    

مددددد   دددددرّرٗ تبيدددددٙ  ٔدددددار ا٢ دددددراط و ٍددددد ِ       

اقاد دددداة عَدددددل اقٔدددد  ا٤ٍدددددال السدددداعق٘ت و  

ا ددددار ياّلدددد٘ جددددادٗ ٨سدددداد ىْعددددا  مددددً التددددْا ٌ   
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عٔندددددددا عدددددددم مصدددددددا َا ا٢سدددددددماتٔدٔ٘ ت ّعدددددددم  

اعتباراة الدميقرا ٔ٘ ّعقْ  ا٨ىساٌ

(143)

 . 

ّعلدددددٙ ا اىددددد  ا٦ ددددددرت عددددد ٌ اليظددددداو املصددددددرٖ     

دٓدددد٘ عددددً  رٓقدددد٘ جدٓدددددٗ مطالدددد  عالب ددددن ّج

٨دارٗ ع٣قاتددددددددُ مدددددددد  ال٢ْٓدددددددداة املت دددددددددٗت دٌّ   

اسددددددتنرارٓ٘ ا٢عتندددددداد علددددددٕ ااة أدّاة التعامددددددح  

التقلٔدٓددد٘ السددداعق٘ت الدددا أمثدددرة ىتددداٜ  ددددددٓدٗ      

السدددددددلبٔ٘  ددددددد٣ل ال دددددددمٗ املا دددددددٔ٘ت  ٍّدددددددْ مدددددددا   

ٓسدددددتْج   دددددرّرٗ ّجدددددْد عدددددددا مدددددً مراكدددددس    

الدراسدددددداة املتخصصدددددد٘ و الشددددددٌْٝ ا٤مرٓكٔدددددد٘ت  

بددددددد٘ مدددددددً البددددددداعثم املتخصصدددددددم و تنددددددده  

الشددددددٌْٝ ا٤مرٓكٔدددددد٘ت ٓعدددددداّىٌْ صدددددداى  القددددددرار     

املصدددرٖ و تلددد  املَنددد٘ت ّالددد  علدددٙ  دددرار أّلٝددد   

ا دددد اٛ ّالبدددداعثم و الشددددٌْٝ العرعٔدددد٘ت الدددد ًٓ     

تس دددددر عَددددده ا٤ّسددددداط ا٤كادمئددددد٘ ّالب ثٔددددد٘     

ا٤مرٓكٔدددد٘ت ّٓتنتعددددٌْ عي ددددْا كددددبري و تشددددكٔح   

ٓرٍه للتعامددددح السٔاسدددداة ا٤مرٓكٔدددد٘ت عدددد  تقددددار 

مدددددددددد  قنددددددددددآا امليطقدددددددددد٘ت ّو القلدددددددددد  ميَددددددددددا   

املصرٓ٘

(144)

. 

  ّاىط٣قدددددددددا تدددددددددا تقددددددددددوت ّعيظدددددددددرٗ الٔلٔددددددددد٘   

استشددددراعٔ٘ دددددامل٘ت علددددٙ  ددددْٛ  راٛ العدٓددددد مددددً 

ا دد اٛت ميكدددً القددْل  ٌ اليظددداو املصددرٖ د الددد ٚ        

د ميتلدددددد  و            2013ْٓىٔددددددُ  30تبلددددددْر و اعقددددددا   

بلٔ٘ ع٣قتددددُ عال٢ْٓدددداة املت دددددٗ  ٔدددداراة مسددددتق    

  ٣ ٘ت ٍّٕ: 

 :  ٔار التنإٍد 1

ّالدددد ٚ ٓ ددددما اسددددتنرارٓ٘ عالدددد٘ التبعٔدددد٘ت          

الدددددددا  لدددددددر لسددددددديْاة السدددددددن٘ ال البددددددد٘ علدددددددٕ   

الع٣قددداةت ّالدددا ت دددرا التندددإٍ عدددم تْجَددداة     

السٔاسدددددددد٘ املصددددددددرٓ٘ ّالسٔاسدددددددد٘ ا٤مرٓكٔدددددددد٘ ت    

ّا٢سددددتداع٘ لكاعدددد٘ املطالدددد  ا٤مرٓكٔدددد٘ ت  اصدددد٘ 

تلدددد  املتعلقدددد٘ عا٤ مدددد٘ الدا لٔدددد٘ ّالتعددددا ٕ مدددد   

 مجاع٘ ا٨ ْاٌ. 

ددددر عثدددرٗ أمددداو ٍددد ا ا ٔدددار ت الددد     لكدددً ٓقددد  ع 

التٔدددددار الْاسددددد  د الددددد ٚ تشدددددكح دا دددددح الشدددددارذ            

ْٓىٔدددْ د ّاملطالددد  ع ىَددداٛ عالددد٘         30املصدددرٖ عقددد   

التبعٔددددد٘ لْادددددديطًت ٍّدددددْ تٔدددددار حيندددددح اعتقدددددادا    

راسدددخا  عدددمٌ التْجَددداة ا٤مرٓكٔددد٘ مياّٜددد٘ كلٔددد٘  

للنصدددال املصدددرٓ٘ ت ٍّدددْ مدددا ٓددددع   دددْ عتنٔددد٘    

ار   دددددر عددددددٓح  دددددن اليظددددداو املصدددددرٖ عدددددً مسددددد

ٓراعدددٕ مصددددال الدّلدددد٘ عالدرجدددد٘ ا٤ّلددددٕ  ععٔدددددا   

عددددددً ر بدددددداة ّاددددددديطًت أّ علددددددٙ ا٤قددددددح تبيددددددٙ     

مْاقدددد  م ددددآرٗ ملْاق َددددا عدرجدددد٘ تر ددددٕ الددددرأٖ  

 العاو املصرٖ .

 : ٔار القطٔع٘د 2

ّٓ دددددددما  دددددددْٛ اليظددددددداو املصدددددددرٖ  لدددددددٕ            

القطٔعددددد٘ مددددد  ّادددددديطً ت ّالسدددددري قددددددما  صدددددْ  

ا٢  ل٣لتقددددددداٛت  التصدددددددعٔد الددددددد ٖ ٢ ٓتدددددددٔ  جمددددددد    

ّا٢ ددددددددداِ   دددددددددْ التخلدددددددددٕ عدددددددددً املسددددددددداعداة  

ا٤مرٓكٔدددددددد٘ت ّالشددددددددرّذ و مراجعدددددددد٘ معاٍدددددددددٗ   

السدددد٣و مدددد   سددددرأٜحت مدددد  ا٢ى تدددداح علددددٙ قددددْٚ    

دّلٔددد٘ أ دددرٚ مياعسددد٘ كرّسدددٔا ّالصدددمت كدددٕ     

تكدددددددددٌْ مصددددددددددرا  عدددددددددد٣ٓ  للتسدددددددددلٔ  ّالددددددددددعه  

ا٢قتصدددددادٖ .  ٢ أٌ ٍددددد ا ا ٔدددددار ٓيطدددددْٖ علدددددٙ     

الدددا ادددْل دٌّ اققدددُ  العدٓدددد مدددً التعقٔدددداةت  

و املددددٚ القرٓدددد : عٔددددن ٓعتندددد تسددددلٔ  ا ددددٔ،   

املصددددددددرٖ عصددددددددْرٗ أساسددددددددٔ٘ علددددددددٙ ال٢ْٓدددددددداة    

املت دددددٗ) (ت ٍّددددْ أمددددر حيتددددا     عددددمٗ  مئدددد٘    

 ْٓلددد٘ لت دددٔريِ ّعددد  مثدددح ٍددد ا ا٢رتبددداطت كندددا   

أىدددددددُ مدددددددً  دددددددري امليطقدددددددٕ و الْقدددددددر الدددددددراًٍ      

است نددددددار أعكددددددار ا ددددددر  البدددددداردٗ ّالقطبٔدددددد٘    

ال٢ْٓدددددداة املت دددددددٗ ٢ تددددددسال الدّلدددددد٘  الثيأٜدددددد٘ت ع

ا٤ٍددده و اليظددداو العددداملٕت ّتشدددكح يدددْرا  رٜٔسدددٔا     

و ميطقددد٘ الشدددر  ا٤ّسدددنت ّا٤كثدددر ا را دددا      

مدددً  ريٍدددا و ددددٌْٝ امليطقددد٘ت مدددا ٓ دددرا علدددٙ       

اليظددددداو املصدددددرٖ عتنٔددددد٘ التعامدددددح معَدددددا عقددددددر   

كدددبري مدددً الردددددت عنددد٣  عدددً أٌ الي دددْا الددددّلٕ   

حيقدددددد  لليظدددددداو  الدددددد ٖ اظددددددٙ عددددددُ ميكددددددً أٌ   

املصدددرٖ العدٓدددد مدددً املصدددال: مدددً أٍنَدددا تٔسدددري     

التْاصدددددح مددددد  امليظنددددداة ا٢قتصدددددادٓ٘ الدّلٔددددد٘      

)صدددددديدّ  اليقددددددد ّالبيدددددد  الدددددددّلٕ(ت لل صددددددْل 

علدددٕ مسددداعداة اقتصدددادٓ٘ ٍدددٕ و عاجددد٘ ماسدددد٘      

عددددددا  دددددد٣ل ٍدددددد ِ املرعلدددددد٘ت كنددددددا أٌ اعددددددمال     

ّادددددديطً عاليظددددداو ا دٓدددددد ّتْ ٔدددددد الع٣قددددداة   

املصددددرٖ مسدددداع٘ أكدددد    معددددُت سددددٔعطٕ اليظدددداو 

مدددً ا ركددد٘ السٔاسدددٔ٘ علدددٙ الصدددعٔد الددددّلٕت      

عنددددددد٣  عدددددددً أٌ ا٢قتصددددددداد املصدددددددرٖ عطبٔعتدددددددُ  

ّمكْىاتددددُ أكثددددر ارتبا ددددا  عددددال ر  ميددددُ عرّسددددٔا   

 ّالصم .
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 : ٔار التصعٔد اقكْود 3

ٍّدددْ  ٔدددار ٓيصدددرل    تدددددم ىَددد  جدٓدددد            

و الع٣قدددددداة الثيأٜدددددد٘ت ٓقددددددْو عا٤سددددددا  علددددددٙ    

بددددادل املصددددال د ّلددددٔ  التبعٔدددد٘ د   ددددا               عكددددرٗ ت

ٓسدددددددن  لليظددددددداو املصدددددددرٖ عدددددددا٢عماا علدددددددٙ     

مْاقددددد  ّادددددديطً ّرعددددد  ا٢ىصدددددٔاذ ملطالبَدددددات     

ّلكددددً دٌّ الْصددددْل    مرعلدددد٘ القطٔعدددد٘ معَددددا 

و ا دددددار مدددددً التصدددددعٔدت ّلكدددددً اقكدددددْو ع  دددددار   

يدددددددددددد )ميطقدددددددددد٘ ّسددددددددددن عددددددددددم التنددددددددددإٍ  

ّالقطٔعددد٘(ت عٔدددن ٓ دددما مثدددح ٍددد ا املسدددارت أٌ      

ٙ اليظدددداو املصددددرٖ مدددد  قنددددٔ٘ املسدددداعداة ٓتعددددا 

علدددٙ سدددبٔح املثدددالت مدددً ميظدددْر عرامجددداتٕ  دددرت   

ٓندددددددددد  و اعتبددددددددددارِ أٌ ّاددددددددددديطً اقدددددددددد  و  

ع٣قاتَددددا مددددد  مصددددر مصدددددال ععلٔدددد٘ ّكدددددبريٗت    

تتندددددددددددددنً مسآدددددددددددددا سٔاسدددددددددددددٔ٘ ّعسدددددددددددددكرٓ٘    

ّلْجٔستٔ٘

(145 )

 . 

  ّاملدددرج  أٌ تكدددٌْ ال لبددد٘ عددد ا ا ٔدددار الثالدددنت     

املرعلدددددددد٘ ا الٔدددددددد٘  ىظددددددددرا  لطبٔعدددددددد٘  ددددددددرّل  

ّا٤ّ دددداذ املصددددرٓ٘ املشددددتعل٘ت ّعددددده الندددد ْط   

الدا لٔدددد٘ علدددددٙ القٔددددادٗ السٔاسدددددٔ٘ت عندددد٣  عدددددً    

 بٔعددد٘ ٍددد ِ القٔدددادٗ الدددا اندددح قياعددداة ّر٠ٚ      

سٔاسدددٔ٘ د متلددد  كلٔددد٘ عدددً سددداعقُٔ د عٔندددا                 

اددد  التعامدددح ّالع٣قددداة مددد  ال٢ْٓددداة املت ددددٗ  

 .  ّمدددددً  ددددده ت ٓدددددرج  أ٢ حيدددددد  ت دددددٔريا  عدددددادا  و

جمندددددددددح مسدددددددددتقبح الع٣قددددددددداة املصدددددددددرٓ٘ د               

ا٤مرٓكٔدددددد٘ت علددددددٙ ا٤قددددددح و امليظددددددْر القرٓدددددد       

ّاملتْسددددنت ىظددددرا  لعندددد  ٍدددد ِ الع٣قدددداة ٢سددددٔنا   

العسدددكرٓ٘ ; ٨درا  ّادددديطً ّعددد  ددددَاداة قدددادٗ     

البيتدددداجٌْ عددددمٌ ٍدددد ِ الع٣قدددداة تعددددد أعددددد أٍدددده       

ّأقدددددددو الع٣قدددددداة الدعاعٔدددددد٘ ّا٢سددددددماتٔدٔ٘ و  

ا تسددداٍه عقدددْٗ و  ميطقددد٘ الشدددر  ا٤ّسدددنت ّالددد  

تعسٓددددددس املصددددددال ا٤مئدددددد٘ املشددددددمك٘ للبلدددددددًٓت  

ٍّدددددْ مدددددا لدددددً ٓددددددع  ّادددددديطً مسدددددتقب٣   دددددْ     

السدددعٕ للن اعظددد٘ علدددٙ تلددد  الع٣قددداة ع سددد ت   

ّ  ددددا أٓن ددددا لتعسٓسٍددددا ّ عددددادٗ تقْميَددددا لنددددناٌ 

تينٔددددددد٘ ّاسدددددددتنرارٓ٘ دعددددددد  ٍددددددد ِ املصدددددددال     

 ا٤ماو علٙ املدٚ الطدْٓح .

.................................................... 

 

 

 ا اا٘

تياّلدددددددددر ٍددددددددد ِ الدراسددددددددد٘ عالت لٔدددددددددح   

علددددددٙ الع٣قدددددداة  2013ْٓىٔددددددُ  30تددددددداعٔاة  ددددددْرٗ 

املصدددرٓ٘ د ا٤مرٓكٔدددد٘ت  اصدددد٘ و  ددددح ا٤ّ دددداذ        

املصدددددرٓ٘ الراٍيددددد٘ الدددددا تت اعدددددح عَٔدددددا املخدددددا ر 

ّالت دددددددددٓاة ا ارجٔدددددددد٘ ّالدا لٔدددددددد٘ املبادددددددددرٗ  

 لدّل٘ . ّ ري املبادرٗ و مْاجَ٘ ا

ّمددددددً  دددددد٣ل الت لٔدددددددح العلنددددددٕ اليدددددداع  مدددددددً      

امليَدٔددددددد٘ املتبيددددددداٗت أ بتدددددددر الدراسددددددد٘ عر دددددددَا    

ا٤ساسدددٕ مدددً كدددٌْ ا٢عتنددداد ّا٢عتٔدددا  املتبدددادل  

الددددد ٚ ٓصدددددب  ٍددددد ِ الع٣قددددداة قدددددد ّقددددد  عددددددر  

عثدددرٗ أمددداو تددددٍْر الع٣قددداة ّصددد٢ْ     مرعلددد٘   

ْٓىٔدددددُت عدددددح اٌ  30القطٔعددددد٘ و مرعلددددد٘ مدددددا ععدددددد 

دة    ا٢سدددددتقرار ّاسدددددتعادٗ   تلددددد  العْامدددددح قدددددا  

التعدددداٌّ جمددددددا   اصدددد٘ سٔاسددددٔا  ّعسددددكرٓا  )أٖ     

  لب٘ عْامح التعاٌّ علٙ عْامح التْتر( . 

  ّمدددً ّاقددد  الت لٔدددح أمكدددً الْقدددْل علدددٙ عددددد    

 مً اليتاٜ  املتعلق٘ عتسا٢٠ة الدراس٘ت ّميَا:

ت دددددكلر عددددددا   2011ٓيددددآر  25دددد  ٌ تددددداعٔاة  ددددْرٗ  1

٘ت ّعرصددددددددا  مْاتٔدددددددد٘ مددددددددً ا ْاىدددددددد  ا٢ساعٔدددددددد

لل٢ْٓدددداة املت دددددٗ و ع٣قتَددددا مدددد  مصددددرت عٔددددن  

اكيدددر عددد  مطددددٔن اسدددماتٔدٕ متكامدددح مددددً     

اكدددددددم مجاعددددددد٘ ا٨ دددددددْاٌ مدددددددً الْصدددددددْل ا      

ا كددددهت عدددد  ات ددددا  سٔاسددددٕ  ٓتنددددنً تددددْاعقَه    

مددددددددددد  املصدددددددددددال ا٢سدددددددددددماتٔدٔ٘ ا٤مرٓكٔددددددددددد٘   

 ّا٨سرأٜلٔ٘ و امليطق٘ .

دددددد دددددددكح سددددددقْط ا٨ دددددْاٌ علددددددٙ ٓددددددد الشددددددع    2

املصددددرٖ ّعدددددعه كامددددح مددددً ا ددددٔ،ت اىتكاسدددد٘    

كددددد ٖ للداىددددد  ا٤مرٓكدددددٕت ّمدددددً  ددددده كاىدددددر  

ٍيدددا  العدٓدددد مدددً الددددّاع  ّاملددد راة الدددا ّق دددر 

 30 لدددد  املْقدددد  ا٤مرٓكددددٕ السددددل   دددداِ  ددددْرٗ    

عددددددد ل  املخطدددددددن  أ اعدددددددرت ّالدددددددا 2013ْٓىٔدددددددُ 

 سددددا  املتكامددددح اعددددادل  لددددٕ ت تٔددددر امليطقدددد٘     

ت مددددددا جعددددددح  ّا٨سددددددرأٜلٔ٘املصددددددال ا٤مرٓكٔدددددد٘  

املْقدددددددد  ا٤مرٓكددددددددٕ و اعقددددددددا  الدددددددد  ددددددددددٓد   

التصدددل  مددد  مصدددرت ّداعندددا   ناعددد٘ ا٢ دددْاٌ و   

 مْاجَ٘ اليظاو ا دٓد .

ددددددد ر دددددده مددددددا تْصدددددد  عددددددُ الع٣قدددددداة املصددددددرٓ٘  3

ا٤مرٓكٔدددد٘ د  ع٣مٔددددا  ّسٔاسددددٔا  د مددددً كْىَددددا                

 ع٣قددد٘ الشدددرٓ  ّالصددددٓ ت ّأٌ ّادددديطً أكثدددر    
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ت َندددددا  للسٔاسددددد٘ املصدددددرٓ٘ت عددددد ٌ الْاقددددد  أ بدددددر    

عكدددددد  الدددددد ت عٔددددددن قامددددددر ال٢ْٓدددددداة املت دددددددٗ  

عاسددددددددتخداو املسدددددددداعداة العسددددددددكرٓ٘ ّالتعدددددددداٌّ  

العسدددكرٖ كْرقددد٘  ددد ن علدددٙ مصدددر و اعقدددا    

ٔددددددددُت عَدددددددددل عددددددددرا أجيدددددددددٗ سٔاسددددددددٔ٘  ْٓى 30

 .يددٗ

ددددد أعددددد ر التددددداعٔاة السددددلبٔ٘ لقددددرار ال٢ْٓدددداة     4

اعداة املت ددددددددددددٗ عدددددددددددالْق  ا سٜدددددددددددٕ للنسددددددددددد  

العسددددددددكرٓ٘ ملصددددددددرت ّكدددددددد ا مبلدددددددد  الت ْٓددددددددح   

اليقدددددٖت قدددددرا  كددددبريا  مددددً ا٢رتبددددا  ّالتَدٓدددددت   

 ٢ أىدددُ ّعدرجددد٘ عالٔددد٘ مدددً ا يكددد٘ السٔاسدددٔ٘ د         

اسددد  لليظددداو د ت لبدددر مصدددر علدددٙ الددد  عددد            

جمنْعدددددد٘ مددددددً ا٢ت اقٔدددددداة ّالصدددددد قاة الددددددا     

أعرمتَدددا مددد  كدددح مدددً رّسدددٔا ّعرىسدددا ّالصدددم       

ْ مدددا عدددده ّقلدددح  ّعددددد مدددً الددددّل ا٤ دددرٚت ٍّددد 

كددددثريا  مددددً عدددددٗ ّتددددم ري الندددد ْط ا٤مرٓكٔدددد٘    

 و ٍ ا الشمٌ .

دددددددد اتسددددددده رد ال عدددددددح املصدددددددرٖ  ددددددداِ املْقددددددد     5

ا٤مرٓكدددٕ عقددددر كدددبري مدددً ا٢سدددتق٣لٔ٘ ّالعيددداد   

مدد  قلٔددح مددً املرّىدد٘ ّالدعلْماسددٔ٘ت سدداعد علدددٙ       

الددد  الددددعه الكدددبري د سٔاسدددٔا  ّمالٔدددا  د مدددً دّل              

مدددداراة العرعٔدددد٘(  ا لددددٔ  ) اصدددد٘ السددددعْدٓ٘ ّا٢

لليظددداو ا دٓددددت عنددد٣  عدددً تْجدددُ مصدددر صدددْ      

القطدد  الرّسددٕ د ععدددد ا دد ٢ٌ ا٤مرٓكددٕ عدددا د             

ٍّدددددْ مدددددا صددددد  و صدددددال تيدددددامٕ قدددددْٗ املْقددددد       

 املصرٖ و مْاجَ٘ ال٢ْٓاة املت دٗ .

دددد ددددكح رد ال عدددح املصدددرٖت    جاىددد  عددددد مدددً      6

املعطٔددداة ا٢قلٔنٔددد٘ ّالدّلٔددد٘ ا٤ دددرٚ د السددداع         

ا عدددا د داععدددا  قْٓدددا  ّمددد١ را  ّراٛ الت دددْل         التعدددر

و املْقددد  ا٤مرٓكدددٕ د ععدددد قراعددد٘ العدددامم مدددً            

التشددددد د ٍّدددْ ا٤مدددر الددد ٚ تدددْ  و ىَآددد٘ املطدددال      

عاسدددتعادٗ الع٣قددداة لسددداع  عَددددٍات ّعدددْدٗ تددددع   

املسدددداعداة عشددددقَٔا مددددً جدٓددددد ّق ددددا للدددددداّل      

 املتعارل علَٔا عم البلدًٓ .

يدددددٙ سٔاسددددد٘ ت عٔدددددح دددددد  دددددرّرٗ عدددددح عتنٔددددد٘ تب7

البدددداٜح عَددددل ا٢سدددت ياٛ عدددً املعْىددد٘ العسدددكرٓ٘    

ا٤مرٓكٔدددد٘ علددددٙ املدددددٚ املتْسددددن ّالطْٓددددحت مدددد     

اسددددتنرارٓ٘ ا  ددددا  علددددٙ الع٣قدددد٘  عدرجدددد٘ مددددً 

التدددددْا ٌ ٢سدددددتنرار تددددددع  ٍددددد ِ املعْىددددد٘ت عتدددددٙ    

ٓتعددددداعٙ ا٢قتصددددداد ّتسدددددتعٔد الدّلددددد٘ املصدددددرٓ٘     

قددددددددرتَا علدددددددٙ اليَدددددددْات ّك الددددددد٘ مٔساىٔددددددد٘   

اساعٔددد٘ ّعاعلددد٘ت تقلدددح مدددً التدددم رياة     عسدددكرٓ٘ 

 السلبٔ٘ ل٣ست ياٛ عً تل  املساعداة .

د ر ددده اىتَددداٛ ٍددد ِ ا٤ مددد٘ أّ عدددا٤عرٚ املشدددكل٘       8

الددددا اكتي ددددر الع٣قددددداةت ّر دددده عددددْدٗ ا٤مدددددْر     

   سددددددداع  عَددددددددٍات عددددددد ٌ مسدددددددتقبح الع٣قددددددداة  

ٓسددددْدِ الكددددثري مددددً ال نددددْا ّالتشددددك  عندددد٣       

عددد  الطرعددداٌ  عدددً قددددر مدددً الندددباعٔ٘ت ٍّدددْ مدددا د    

 ددددْ ا٢قتيدددداذ الكامددددح عنددددرّرٗ ّعتنٔدددد٘  عددددادٗ   

اليظددددر و ا٤سدددد  الددددا ترتكددددس علَٔددددا الع٣قدددداة    

الثيأٜددد٘ت ّياّلددد٘ تدددددم اسدددماتٔدٔ٘ جدٓددددٗ    

تقددددْو علددددٙ أسدددد  جدٓدددددٗ م ددددآرٗ اامددددا  لتلدددد   

الددددددددا سددددددددادة و ا قدددددددد  املا ددددددددٔ٘ت ّصددددددددب ر  

الع٣قدددد٘ عقدددددر كددددبري مددددً التبعٔدددد٘ت الددددا عاتددددر    

ليظدددددداو ّكدددددد ا مددددددً الشددددددع     مرعْ دددددد٘ مددددددً ا 

املصددددرٖت الدددد ٚ قدددداو عثددددْرتم متتددددالٔتم كدددداٌ      

مددددددً عددددددم أٍددددددداعَنا  عددددددادٗ التددددددْا ٌ للسٔاسدددددد٘ 

 .  ملصرٓ٘ ّاستق٣لٔ٘ القرار الْ  ا ارجٔ٘ ا

ددد تبدددّ عددا٤ع  عرصدد٘ سددا ٘ للسددري قدددما   ددْ       9

 عددددا  التدددْا ٌ امليشدددْد للع٣قددداةت عٔدددن ّصدددلر     

علدددددددددد٘ الع٣قدددددددددداة عال عددددددددددح    ىقطدددددددددد٘ أّ مر  

تسدددددتْج  ّق ددددد٘ ٨عدددددادٗ صدددددٔا تَا علدددددٙ  دددددْ   

أعندددددحت  عبددددددٛ مرعلددددد٘ جدٓددددددٗ مدددددً الع٣قددددداة    

أىَدددددا ٢عددددد  مددددد١ ر و   تثبدددددر مصدددددر  ٣عدددددا 

امليطقددددد٘ت  لددددددَٓا مدددددً ا٨مكاىٔددددداة ّاملصدددددال مدددددا   

ايعَددددات عٔددددن اسدددد   تسددددتطٔ  أٌ تقدددددمَا أّ

 ً  ٔددْط ا ددح ّالددرعن  و   ددار ر٠ٓدد٘     عكددثري مدد

عيَدددا و    يدددٙاسدددماتٔدٔ٘ت مدددا سعلدددَا دّلددد٘ ٢ 

التعامدددح مددد  الت ددددٓاة الدددا تددد١ ر علدددٙ امليطقددد٘    

 .ال٢ْٓاة املت دٗ اددٓدا  ّعلٙ

........................................................ 
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